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شتركة اكدت قيادة العمليات ا
إتــــفـــاق اجلـــانـــبـــ الـــعـــراقي
واالمـــــــريــــــكـي عـــــــلى ســـــــحب
الـوحدات الـقـتـاليـة من قـاعدتي
عـــ األســد واحلـــريــر نـــهــايــة
ـتـحدث الـشـهـر اجلـاري.وقـال ا
باسم الـعمـليـات اللـواء حتس
اخلـفاجـي في تصـريح امس ان
(اجـتــمــاع اجلــانـبــ الــعـراقي
واالمريكي تمـخض عنه االتفاق
على  سـحب الـوحدات الـقتـالية
الـــصـــغــــيـــرة الـــتي بـــقـــيت في
قـاعــدتي عـ األسـد في االنـبـار
وحـريـر باالقـلـيم بـحـلول نـهـاية
الـــشــــهـــر اجلـــاري) وتـــابع ان
(اجلــانــبــ اتــفــقــا عــلى بــقــاء
ــســتــشــارين فــقط اخلــبــراء وا

ولذلك للحـاجة لهم في التدريب
ورفع قـدرات الــقـوات احملـلـيـة)
وتــابع (دور طــيــران الــتــحـالف
الـدولي يــعــتـمــد عـلـى طـلب من
العراق لتنفيذ الطلعات اجلوية
من دون بـــــقــــاء أي قــــاعــــدة او
طائـرة لهـذه القـوات في العراق
وتــنــفــذ الــطــلــعــات عن طــريق
ـوجـودة الـقـواعـد الـعـسـكـريـة ا
في الــــدول اجملـــاورة). وكــــانت
الـلــجــنــة الـفــنــيــة الـعــســكــريـة
العراقيـة قد عقدت مع نـظيرتها
األمــريــكـــيــة اجــتــمــاعــا نــاقش
تــقـلــيص الــوحــدات الــقـتــالــيـة
والقدرات األمريكية من القواعد
الـــعـــســـكـــريـــة فـي عـــ األســد
وأربـيـل و تـخــفــيض مــســتـوى
قيـادة التـحالف الـدولي من مقر
بقـيـادة ضابط بـرتبـة فريق إلى

مقر أصغر بقـيادة ضابط برتبة
لــــواء ألغـــراض اإلدارة والـــدعم
ـعـلـومات والـتـجـهـيـز وتـبـادل ا
ـشـورة.  الى االســتـخـبـاريــة وا
ذلك  وتـمـكـنت مـفـارز الـشـرطـة
االحتــاديــة من اعـــتــقــال مــتــهم
بـقـضـايـا إرهابـيـة في مـحـافـظة
كـــركـــوك. وقـــال بــيـــان تـــلـــقــته
(الـــــزمـــــان) امـس انـه (وفـــــقـــــاً
علـومات استخـبارية وبعـملية
نـوعـيـة تمـكـنت قـوة من الـلواء
اآللي الـــثـــاني الـــفــرقـــة اآللـــيــة
شــــرطــــة احتـــاديــــة من إلــــقـــاء
ـطــلــوبـ الـقــبض عــلى احــد ا
ـادة ٤إرهـاب في مـنـطـقة وفق ا
الصفرة بكركوك  وجرى إحالة
ــطــلــوب الى اجلــهـات ـتــهم ا ا
اخملـــتـــصــة اصـــولـــيــاً إلكـــمــال
اإلجــــــراءات الـــــقــــــانـــــونــــــيـــــة

والـتـحـقــيـقـيـة الـالزمـة بـحـقه).
وعـــثـــر جــهـــاز االمـن الــوطـــني
خالل عـمـليـة دهم عـيـادة احدى
ـرشــحـات لالنــتــخـابــات عـلى ا
عـــدد كـــبـــيـــر مـن الـــبـــطـــاقـــات
االنـتخـابـية. كـمـا داهمت مـفارز
اجلهاز مـجزرة للـدجاج تمارس
الــغش الــصـنــاعي .وذكـر بــيـان
خلــلــيــة االعالم األمــني تــلــقــته
(الـزمـان) امس انه (وبـنـاءً عـلى
مـعلـومات بـشـأن وجود مـجزرة
دجــاج غـيـر خـاضــعـة لـلـشـروط
الــصـحـيـة في مـنـطـقـة عـويـريج
ــفــارز الــصــنـــاعــيــة شـــرعت ا
االقـتـصـادية لـلـجـهـاز بـتـكـثـيف
ـيـدانــيـة ومـقـاطـعـة جـهـودهـا ا
ــعـــلــومـــات وتــمـــكــنت بـــعــد ا
وافقات القضائية استحصال ا
من مداهـمة اجملـزرة وضبط ٥٤

ـــســـتــورد طـــنـــا من الـــدجــاج ا
منوع من منتهي الصالحـية وا
دخـوله لـلـبالد). والـقت مـديـرية
مـكافـحـة اجـرام بغـداد الـقبض
عــلى مــتـهــمــ اثــنـ بــســرقـة
امـــوال ومـــصـــوغـــات ذهـــبـــيـــة
ومحتـويات دور سكـنية.وذكرت
ــــديـــريــــة في بــــيـــان امس ان ا
(مــفـارز مـكـتب مــكـافـحـة اجـرام
الــنــهــروان تـــمــكــنت من الــقــاء
الـقــبض عـلى مــتـهـم بـالــسـرقـة
لقـيامه بـسرقـة مبلغ  55ملـيون
ديــنــار مع مــصــوغــات ذهــبــيـة
واجــهـزة كــهـربـائــيـة اخـرى من
داخل احــدى الـدور الــســكــنــيـة
ضــــمن الــــقــــاطع و اتــــخـــاذ
االجــراءات الــقــانــونــيـة بــحــقه
اصـولــيــا وعـرضه امــام انــظـار
قـــاضي الــتـــحـــقــيق الـــذي قــرر
ادة تـوقـيـفه استـنـادا ألحـكـام ا
 444من قــانــون الـــعــقــوبــات)
واضــــاف ان (مــــفــــارز مــــكــــتب
مـكـافـحة اجـرام الـدورة تـمـكنت
مـن اعـتــقـال مــتـهم وفق احــكـام
ادة  446لقـيامه بـسرقـة مبلغ ا
 13مـــلـــيـــون ديــــنـــار من داخل
و احــدى الــدور الـــســكــنــيــة 
اتـخــاذ االجــراءات الــقـانــونــيـة
بـحــقه اصــولـيــا لــيـنــال جـزاءه
الــــعــــادل). من جــــهــــة اخـــرى 
نـافذ احلدودية احبطت هـيئة ا
تـــهــريـب حـــاويـــات مـــخـــالـــفــة
لــلـــشــروط والــضـــوابط . وقــال
بـيـان لـلــهـيـئـة تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (مالكــات الـــهــيــئــة في
مــنـفــذ مـيــنــاء مـيــنـاء أم قــصـر
اجلــنـوبي تــمــكــنت ومن خالل
تــــنــــســــيـق الــــعــــمل وتــــبــــادل
ـعـلومـات األمـنـيـة الواردة من ا
شــــــــعــــــــبـه الــــــــتــــــــراخــــــــيص
واالسـتـخـبـارات ومـركـز شـرطـة
كمرك خور عـبدالله من ضبط ٨
ــــادة حــــاويــــات مــــحــــمــــلــــة 
ــــدة الـــــكــــرانـــــيـت جتـــــاوزت ا
القـانونـية عـلى بقـائهـا ولم يتم
الــتـــصـــريح بـــهـــا حـــيث تـــعــد
مـــخـــالــفـــة لـــشـــروط وضــوابط

االستيراد). 

الـوزارة الى (تـوفـير الـعـالج الذي
perjeta 24 mg h يـحـمل اسم
 .(kadcyla 160mgبــــــــدوره 
راقبة والتنفيذ اكد  عضو جلنة ا
احلـكــومي الـنــائب كــاظم فـنــجـان
احلـــمـــامي  تـــعــــذر الـــوزارة عن
وظـفيـها. توفـير عالج الـسرطـان 
وقـال احلــمــامي في بــيـان تــلــقـته
(الـــــــزمــــــــان) امـس ان (الـــــــوزارة
اعـتـذرت رسـمـيــا عن تـوفـيـر دواء
ـــــــــــــــــــــرضــى Cabozantinib 
الــســـرطــان في عـــمــوم الـــعــراق)
واضاف ان (اعتذارهـا جاء بكتاب
الشـركـة الـعـامة لـتـسـويق االدوية
ـسـتـلــزمـات الـطـبـيــة كـيـمـاديـا وا
بـــتـــاريـخ الـــتـــاسـع من حـــزيـــران
اضي  حيث سبق ان نـاشدتهم ا
بتوفير هذا العالج للصيدلي عمر
وظف في الوزارة محـمد طارق ا
الصـحة لـكـنهـا اعتـذرت وارسلت
اجـابــتـهــا بــعـد اربــعـة اشــهـر من
االنتـظار) وتابع ان (الـدواء ليس
ا مقابل ثمن ومع ذلك مجانا وا
أعــتــذرت عن تــوفــيــره لـلــمــرضى

حــتـى لــو كـــانت تـــكــالـــيــفـه عــلى
نــفـــقــتــهـم او كــانــوا مـن خــبــراء
االدويـة في عـالم الــصـيـدلـة وهـو
حالـة عمر حفـيد الـربان الـبحري
األقــدم طــارق حــمــزة). وراتــفــعت
رض السرطان معدالت اإلصابة 
في الـعـراق عـلى مـدى الـسـنـوات
ـعـدالتـهـا في ـاضـيـة مـقــارنـة  ا
االعوام االولى التي اعـقبت الغزو
االمريكي عام  2003وذلك بسبب
تفـاقم مـشـاكل الـتـلـوث الـبـيئي ال
ســيـــمــا في مـــحــافــظـــات الــوسط
واجلــنــوب. وال تــعـــطي اجلــهــات
احلكـومـية فـي العـراق إحـصاءات
دقــيــقـــة وشــامــلــة لـــعــدد مــرضى
ـاضـية. السـرطـان خالل االعوام ا
ويُعـاني نـظـام الـرعـايـة الـصـحـية
في الـعــراق أزمـة كـبــيـرة نـتــيـجـة
ـالك الـــطــــبي نـــقـص األدويـــة وا
بـــــعــــدمـــــا غـــــادر آالف األطـــــبــــاء
ــتـخــصــصــ الــبالد نــتــيــجـة وا
اســـتـــهــــدافـــهم . ويــــأتي ذلك إلى
جـــــانب عـــــدم إيالء احلـــــكـــــومــــة

االهتمام بالقطاع الصحي. 

والــفـــنـــيــة والـــوثـــائق اخلـــاصــة
ـثل ليماك عبد شروع). واكد  با
احلكيـم مدحي (اسـتعداد شـركته
ـشــروع الـذي يــعـد من لـتــنـفــيـذ ا
ـــهــــمــــة في قــــطـــاع ـــشــــاريـع ا ا
الــتــصـــفــيــة بــاســـتــخــدام أحــدث
عـاجلة النفط عدات والتـقنيات  ا

الثقيل).
اعـــرب رئـــيس مـــجــلس  الى ذلك 
الوزراء الـلـبـنـاني جنـيب مـيـقاتي
عن شكـره الى احلكـومة الـعراقـية
على دعـمـهـا لـبالده ووقـوفـها الى
جانبه في هـذه الظروف الـصعبة
والسـيــمــا من خالل تــنــفـيــذ عــقـد
استيـراد النفـط للمـشاركة في حلّ
أزمـة الــكــهــربـاء.وأطــلع مــيــقـاتي
بحسب بـيان للـحكومـة اللبـنانية
ــيــاه ولــيــد من وزيــر الــطــاقــة وا
فــيـــاض عـــلى (إجـــراءات وصــول
باخـرة النـفط الـعراقي األولى إلى
ا معـمل ديـر عـمـار الكـهـربـائي 
سـيـسـاعــد ذلك في زيـادة سـاعـات
التـغذيـة بالـتيار) واشار ميـقاتي
الى ان (احلـــكـــومـــة ســتـــبـــذل كل
اجلهـود لـتـخـفـيف وطـأة الـتـقـن
الـــكـــهــــربـــائي وحتــــســـ وضع
الـتـغـذيـة علـى أن تـكـون اخلـطوة
ـوازيــة لـلــعـمل عــلى حل جـذري ا
ألزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر
الـطـاقـة وصــوالً إلعـطـاء األولـويـة
لـــلـــغـــاز الـــطــــبـــيـــعي والـــطـــاقـــة

تجددة). ا

صـفى الـقـيارة لعـقـد اسـتثـمـاري 
بــطــاقـة  70الف بــرمــيل بــالــيـوم
بــاســـتــخـــدام تــقــنـــيــات مـــعــقــدة
ـعـاجلة الـنـفط الـثـقيل ومتـطـورة 
وحتـويـلـه الى مـنــتـجـات بــيـضـاء
قال واصـفـات أوربـيـة). بدوره 
مــــديــــر عــــام دائــــرة الــــدراســــات
ـتـابــعـة بـالـوزارة والـتـخـطــيط وا
ــشـروع نــصـيــر عــزيــز إن (هــذا ا
يـــأتـي مـــنـــســــجـــمـــاً مـع قـــانـــون
االستـثـمار لـتـصفـية الـنـفط اخلام
رقم  64لـــــعـــــام  ?2007ومــــدرج
ضمن اخلطة االستثمارية للوزارة
لتطوير قطاع التصفية باستخدام
ـعـاجلــة الـنـفط تـقـنــيـات حـديــثـة 
شروع الثـقيل في الـقيـارة  وإن ا
ثل نـقـلة نـوعـية وإضـافـة مهـمة
لقطاع الـتصفـية ويعـتمد مـعايير
ـســتــدامـة الـطــاقــة الــنـظــيــفــة وا
ـثل واعــرب  وصـديـق لـلــبــيـئــة)
شـــركــة ســـيـب طـــاهــر قـــريـــو عن
سـعـادته بـ(انــضـمــام شـركـته الى
تـنـفـيـذ مـشــروع كـبـيـر ومـهم يـقع
ضـــمن ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوزارة
وخـــطـــطـــهــــا لـــتـــطـــويـــر قـــطـــاع
ـفاوضات التصـفية) مؤكداً إن (ا
ــعـنــيـة في الـوزارة مع اجلـهـات ا
اسـتــغـرقت أكــثـر من عــام وصـوالً
باد يـعقبها الى صيغة اتـفاق ا
الـتــوقـيع عــلى الـعــقـد بـعــد ثالثـة
أشـهـر تـقــدم خاللــهـا الــشــركـات
ــالــيـة ــتــعـاقــدة الــتــزامــاتــهــا ا ا
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وقعت وزارة الـنـفط مـذكـرة اتـفاق
مـبـاد لـتــنـفـيـذ مــشـروع مـصـفى
الـقـيـارة االسـتــثـمـاري بـطـاقـة 70
ألف بــرمــيل يــومــيــا مع شــركــتي
سيب السويـدية وليمـاك التركية.
وقــــال وكــــيـل الــــوزارة لــــشــــؤون
الــتــصـــفــيـــة حــامــد يـــونس عــلى
هـامش حـفـل الـتـوقـيـع ان (الـعـقـد
وقـعــته شــركـة مــصـافـي الـشــمـال
ـثـلـة عـن الـوزارة الـتي حتـرص
على النهوض بقطاع التصفية من
خالل محور يتعلق بخطط تطوير
ــصــافي احلــكـــومــيــة بــإضــافــة ا
وحـدات مـتـطـورة لـزيـادة اإلنـتـاج
نـتجـات ومحـور آخر وحتسـ ا
يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية
متطورة موزعة ب أنحاء العراق
وحــــسب احلــــاجـــة والــــكــــثــــافـــة
وتـهـدف الـى تـغـطـيـة الـسـكـانــيـة 
مشـيرا وتلـبيـة احلاجـة احمللـية) 
ـــبــاد الى ان (مـــذكــرة اتـــفـــاق ا
لـتـنـفـيـذ مـشروع مـصـفـى الـقـيارة
تـأتي في هذا اإلطار االستثـماري 
وتــمــثل إضـــافــة مــهــمـــة لــقــطــاع
الــتـصــفــيــة والســيـمــاً حملــافــظـة
نيـنوى).من جـانبه قال مـدير عام
شركة مـصافي الـشمال قـاسم عبد
ـذكـرة مـع شـركـتي الـرحـمـن إن (ا
سـيب و لــيـمــاك سـتـرسـم خـارطـة
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ـــــراكـــــز ـــــعــــــانـــــاة داخـل ا ان (ا
ـرض عـادة ـتـخـصـصـة بـعالج ا ا
حتــــاصـــرهـم وسط عــــجــــزهم في
احلصول على الدواء الذي اصبح
غيـر مـتوفـر في صـيدلـيـات مديـنة
الطب وال بقيـة مستشـفيات بغداد
او احملـافـظـات) واشـاروا الى ان
ـــئــات مـن مـــرضى الـــســـرطــان (ا
اليــجــدون مــبــتـــغــاهم من الــدواء
تلكون نقذ لـلحياة  كونهم ال  ا
االمـوال الكـافـيـة لـتـغـطـيـة نـفـقات
العالج الـبـاهظـة الـثمن) واوضح
ــرضى ان (مــا يــنــغص عــلــيــنــا ا
احلياة هو شح الدواء الذي يجب
ـصـابـون مدى أن يـسـتـمـر عـليـه ا
لـــكن الـــوزارة ال تــعـــيــر احلــيـــاة 
اهـمـيـة لـلــمـوضـوع الـذي يـتـوقف
ـرضى) ــئـات من ا عـلـيه حــيـاة ا
مـــــنـــــاشـــــديـن (رئـــــيس الـــــوزراء
واجلــهــات الـــصــحــيــة بـــتــوفــيــر
ـــنـــقـــذه لــــلـــحـــيـــاة في االدويـــة ا
ستشفيات احلكومية الن فقدانه ا
ــرضـى ويـفــاقـم حـالــتــهم يــهـدد ا
الــصــحــيــة نــحــو االسـوأ) داع
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اســـــــتــــــقــــــبـل رئــــــيس الــــــوزراء
البريطانـي بوريس جونسون في
لــنـــدن رئــيس اقـــلــيم كـــردســتــان
حـيث جـرى نـيـجـرفـان الـبـارزاني
بحث افاق التعاون وسبل تطوير
العالقـة مع االقـليم عـلى الـصعـيد
االقــتــصـادي.وقــال بــيــان تــلـقــته
(الـــزمــــان) امس ان (اجلــــانـــبـــ
شـتـركـة وسبل بحـثـا الـعالقـات ا
تـطـويـرهـا في مـجـاالت مـتـعددة 
والســـــيــــمــــا عــــلـى الــــصــــعــــيــــد
االقتـصـادي). وقـال جـونـسون ان
(بالده تــدعم االقـــلــيم  وتــتــطــلع
لـتطـويـر الـعالقـات االقـتـصـادية).
والــتـقـى الـبــارزاني عــلى هــامش
وزيــر الــدفــاع زيــارته الى لــنــدن 
ب واالس  وجــرى (بـــحث آخــر
مسـتـجـدات احلـرب عـلى اإلرهاب
في الــعــراق واخملـاوف مـن عـودة
داعش للبروز مجددا حيث اتفق
اجلـانـبـان عـلى أن داعش ال يـزال
خــــطـــراً حـــقـــيـــقــــيـــاً بـــهـــدد أمن
ـــنــطــقــة واســتـــقــرار الــعــراق وا
والـعــالم  وال تـزال هـنــاك حـاجـة
إلى مــــســــانــــدة ودعم اجملــــتــــمع
الـــدولي لــــلـــعـــراق واالقـــلـــيم في
مـواجـهـته والـقـضـاء عـلـيه). كـمـا
نـــــاقـش الـــــبـــــارزاني مـع وزيــــرة
اخلارجية الـبريطانـية ليز تروس

توطـيـد العالقـة تـوسيع الـشـراكة
والـــتــــعـــاون. وذكـــر الـــبـــيـــان ان
(الوزيرة اكدت للبارزاني  التزام
سـاندة للـعراق واالقليم بالدها 
والــــعـــــمل مع شـــــركــــائــــهــــا في
الـتـحــالف الـدولي لـلــقـضـاء عـلى
داعش) واعـــــربت عـن امـــــلـــــهــــا
(تـوسـيع الـتـعـاون والـشـراكـة مع
العراق واالقليم في اجملاالت كافة
 والســـــــيــــــمـــــــا فـي اجملــــــالــــــ

االقتصادي والتجاري).
كمـا استـقبل الـبارزاني في لـندن
الــــســـــيــــاسي ورئـــــيس الــــوزراء
الـــــبــــريــــطـــــاني األســـــبق جــــون

مــيـــجــر.وجـــدد الــبـــارزاني خالل
الـلقـاء عن (شـكـر وامـتـنـان شعب
ـيــجــر لـلــمـســاعـدات كــردسـتــان 
والـــدعـم الـــذي قـــدمـه خالل أيـــام
احملــنـة فـي تـســعــيــنـيــات الــقـرن
ـاضي وأجنـد إلى جـانب الـدول ا
األخـرى الصـديـقـة شـعب االقـليم
فـكــانت الـنـتــيـجـة صــدور الـقـرار
ي  688ثم فـــرض مــنـــطــقــة األ
الذ اآلمن حــــظــــر الـــطــــيــــران وا
هـنـاك) وتـابع (لن يــنـسى شـعب
كــــردســــتــــان أبــــداً تــــعـــاطــــفــــكم
وصداقتـكم أنتم وشعب وحـكومة
بــريــطـــانــيــا والــدول الــصــديــقــة

األخـرى وســيـنـظــر دائـمــاً بـعـ
الـــــتـــــقـــــديـــــر واالمـــــتـــــنـــــان إلى
مسـاعداتـكم ودعـمكم واهـتمـامكم
ــتــواصل بــقـضــيــته الــعــادلـة). ا
والتقـى البارزاني  مجـموعة من
. واكد ـانـيـ الـبـريـطـانـيـ الـبـر
خالل االجـــــتــــمــــاع ان (االقــــلــــيم
سيبقى كـما هو دائـماً عامل أمان
واســتــقـرار وهــو مــســتــعـد حلل
مـــشـــاكـــله كـــافـــة مع احلـــكـــومــة
االحتــــاديــــة عـن طــــريق احلــــوار
مـثـنـيا وعـلى أسـاس الـدسـتـور) 
عــــلـى (مـــســــانــــدة مــــجــــمــــوعـــة
انيـ البريطانـي للصداقة البر

مـع كـــــردســــتـــــان واحلـــــكـــــومــــة
الــبـريــطــانـيــة لإلقــلـيـم). ونـاقش
الـــبـــارزانـي مع رئـــيـس مـــجـــلس
الـــلـــوردات الــــبـــريـــطـــاني جـــون
الـــعالقــات الــثــنــائــيــة مــاكــفــول 
ــرتـقــبـة. وانــتـخــابــات تـشــرين ا
واوضح البـيان ان (الـلـقاء تـطرق
آلخـــر مـــســتـــجـــدات الـــوضع في
نـطـقة وكـذلك العـملـية العـراق وا
الـسـيـاسـيـة في الـعـراق واالقـلـيم
ـقـبلـة اضـافة الى واالنتـخـابات ا
عـالقــــة احلــــكــــومــــة االحتــــاديـــة
باالقلـيم ومع بريطـانيا فضال عن
احلـرب ضــد اإلرهــاب ومـواجــهـة
كــــورونـــا و أحــــوال الـــنــــازحـــ
والالجــئـ فـي كـردســتــان وآثـار
ــنــاخي عــلى الــعـراق الــتــغــيــر ا
ومــســائـل أخــرى ذات االهــتــمــام

شترك).  ا
وفي اربـــيل  اســـتـــقــــبل رئـــيس
حكومـة االقليم مـسرور البارزاني
في اربـــيل رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة
بــــرهـم صــــالح وبــــحـــــثــــا آخــــر
ستجدات وتطورات الوضع في ا
ــنــطــقــة. وقــال بــيـان الــعــراق وا
تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (الـلـقـاء
سـتجـدات وتطورات بحث آخـر ا
نـطقة كما الوضع في العراق وا
ـشاكل جرى تـأكـيد ضـرورة حل ا
الـــعـــالـــقـــة بـــ بـــغـــداد واربـــيل

وجب الدستور).
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رئيس الوزراء
البريطاني
يستقبل في
لندن رئيس

اقليم كردستان
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dÐu∫ جرت امس اجلمـعة مـباراة كأس الـسوبـر ب فريـقي القـوة اجلويـة والزوراء التي احـتضـنها مـلعب الـشعب الدولي. ? « ”Q

باراة  من دون جمهور نتيجة وقررَ االحتادُ العراقي لكرة القدم وتماشياً مع تعليمات خليـة األزمة النيابية ووزارة الصحة أن تكون ا
وقع اإللكتروني جلريدة الزمان. باراة على ا ا
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رض السرطان  كشف مصابـون 
عـاناة الـتي تواجـههم داخل عن ا
متمـثلة ستـشفـيات احلكـومية   ا
بـــشح الـــعالجـــات وعـــجـــز وزارة
الـصـحـة عن تـوفـيـر بـعض انـواع
االدويـة الــتي تــبــاع حــصــرا لـدى
الصـيدلـيات االهلـية بـشكل مـكلف
جـدا  حــيث يــصل ســعــرهــا الى
 700دوالر لــلـــجــرعـــة الــواحــدة.
وقـــــالــــــوا لـ (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـوزارة وبــرغم مــنــاشــدتــهـا في
اكثـر من مـناسـبـة اال انهـا عـاجزة
عن تـوفـيـر الـعالجـات لـلـمـصـاب
بالـسرطان  حيث نـعاني من شح
ـــســــتـــشـــفـــيـــات االدويـــة داخل ا
احلـكـومــيـة وان تـوفــرت فـأنـهـا ال
تــفي بــالــغـــرض كــون لــكل حــالــة
) الفت الى ان اصابة عالج مع
(االدويـة ذات الـفــاعـلــيـة الـعــالـيـة
تباع في الـصيدلـيات االهلـية فقط
وبأسعـار تصل احـيانا الى 700
مؤكدين دوالر للـجرعـة الواحدة) 
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رصــــــدت وزارة الـــــصـــــحــــــة امس 
 3559اصـــابـــة بـــكـــورونـــا وشـــفــاء
 6633حـــــالــــــة وبـــــواقع  56وفـــــاة
ــــوقف الـــوبـــائي جـــديـــدة. واوضح ا
الـيومي  الـذي اطلعت عـليه (الزمان)
امس ان (عـدد الفحوصـات اخملتبرية
التـي اجرتـها الـوزارة بـلغت اكـثر من
 31الــــفـــا حـــيـث  رصـــد 3559
اصـــابــــة في عـــمــــوم احملـــافـــظـــات)
واضــــــــاف ان (الــــــــشـــــــفــــــــاء بــــــــلغ
6633حـــــــالــــــة وبــــــواقع  56وفــــــاة
جديدة) وتابع ان (اكثر من  90الف
ضاد شخص تـلقى جرعات الـلقاح ا
ـنـتشـرة بـبـغداد في مراكـز الـوزارة ا
قـالت مـنـظـمـة واحملـافـظـات).بـدورهـا 
يـة إن نقص اللـقاحات الصـحة العـا
في أفـريقيا سيصل إلى  500مـليون
ي جرعـة تقريـباً مقـارنة بالـهدف العا
ــئــة من ــتــمــثـل بــتــلــقــيح  40في ا ا
السـكان بحـلول نهايـة العام اجلاري
بعـدما خفّضت آلية كـوفاس توقعاتها
لكـميـات اجلرعات الـتي سترسل إلى
الدول الـفـقيـرة.وبـسبب هـذا الـنقص
سـتـكـون الــكـمـيـات الـتي ســتـرسـلـهـا
كـوفـاكس بـنـحو  150مـلـيـون جـرعة
ـــكـــتب عـــمـــا كـــان مـــقــــرراً. وقـــال ا
ـنظـمة ـنـطقـة أفريـقيـا في ا اإلقلـيمي 
إنه (مـع أخــــــذ هــــــذا الــــــنــــــقـص في
االعــتــبــار ســتــســمح  470مــلــيــون
جرعـة لقاح يتـوقع أن تتلقـاها القارة
ـــئــــة فــــقط من بــــتـــلــــقــــيح  17فـي ا

السكان).
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اعلن مـحـافظ ذي قار أحـمـد غني
اخلـفـاجي تـضـامنـه مع اصـحاب
الـــعــقـــود في دوائـــر الــكـــهــربــاء
الك ـطـالبـ بـتـثـبـيـتهم عـلى ا ا
الدائم. وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (اخلــــفـــاجـي شـــارك في
الوقفة االحـتجاجية الـتي نظمها
اصــــحـــاب الــــعـــقــــود في دوائـــر
ـطـالـبـ الـكـهـربـاء بـاحملـافـظـة ا
واكـد الك)  بــتــثــبـــيــتــهم عــلى ا
اخلــفـــاجي ان (إدارة احملـــافــظــة
ـهــمـة تــشـارك هــذه الـشــريـحــة ا
ـطـالب بل تـسـعى بـكل الـطـرق ا
الــقــانــونــيــة النــصــافــهــا نــظــراً
لـلـجـهـود الـكـبـيـرة الـتي يـبـذلـهـا
ــتــعـــاقــدون في ســـبــيل هـــوالء ا
تــوفـيـر خــدمـة الــكـهـربــاء ألبـنـاء

احملافظة) 
وتـــــــابع ان (هـــــــذه الــــــوقـــــــفــــــة
الـتضـامـنيـة سـتتـبـعهـا حتـركات
ـعـنـيـة لـرفع اكـبـر مع اجلــهـات ا
الغـ عن ابـناء احملـافـظة بـشكل

مــــشـــــروع وســــريـع). والــــتـــــقى
اخلفـاجي مع وفـد منـظـمة اطـباء
بال حـدود الــدولـيـة لــبـحث سـبل
دعم وتــطـويـر الــقـطــاع الـصـحي
بـــاحملـــافـــظــة.وذكـــر الـــبـــيــان ان
نـظمة (اخلفـاجي اجتـمع بوفـد ا
بـــحـــضـــور مـــديـــر عـــام صـــحـــة

احملافظة  حيث جرى بحث دعم
ـالكـــات في مـــجـــال الـــطـــوار ا
واالفادة من خبرات وقدرات هذه
ــنــظــمـة) داعــيــا الى (تــنــفــيـذ ا
ــــشـــاريـع الـــصــــحـــيـــة بـــعض ا
اللوجـستيـة لصالح دائـرة صحة
احملـــافـــظـــة وأن تـــكـــون ذي قــار

ــــنـــظــــمـــة). ضـــمن اولــــويـــات ا
وكشفت وثيـقة صادرة عن مكتب
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الــكـاظــمي بـاســتـثــنـاء الالعــبـ
الـدولــيـ جــراح نـصــار واحـمـد
غــني من شــروط االســتــفــادة من

هما . قطع االراضي بغية تكر

WH∫ محافظ ذي قار يشارك اصحاب العقود وقفتهم االحتجاجية Ë
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بـالـعـدل عن جـهـودهـا. إنـنـا ال نـريد أن
نـضيع جهود الشركات العادلة لكننا ال
نــريـد أن تـعــتـدي هـذه الـشــركـات عـلى
نتجة للنفط. إن العراق حـقوق الدول ا
لـم يــعــد وحــده في الـــوقت احلــالي بل
أصـــبـــحت مــعـه دول و اقــطـــار أخــرى
تـوحـد كـيانـهـا و تـوحد أهـدافـهـا جتاه

تلك الشركات".
واضــــاف قـــائـال: ســـوف تــــبــــقى هـــذه
ـنـظـمـة شـوكـة في عـيـون من يـريد أن ا
يــــنــــحــــرف عن احلـق من الــــشــــركـــات

األخرى."
 U dA « n u

لـو استعرضنا ما حدث في الدول التي
ـطالـبـة بحـقـوقـها وثـروتـها جتـرأت بـا
الـنـفـطـية بـتـاسـيس االوبك لـوجـدنا ان
مـعظمها قـد دمر اقتصاديـا او سياسيا
او اجــتــمـاعــيــا مـثل الــعــراق ولـيــبــيـا
واجلـزائر واندونيسيا وفنزويال وكلها
االن ضــعــيـــفــة مــاديــا تــشــكــو الــفــقــر
واحلـــروب الــــداخـــلـــيـــة واالنـــقالبـــات
والـتهديات اخلارجية حتى وصل االمر
الى ان شــعــوبــهـا تــتــمــنى ان يــنـضب

النفط .
فـي الفتـرة التي سبـقت تاسيس االوبك
كـانت الشـركات االجنـبيـة تسيـطر على
الـنفط تمـاما وتمـنح احلكومـات  نسبة
مـن االربـاح لــكــنــهــا قــررت عـام -1959

 1960 تخفيض اسعار النفط 
ولـلتـاريخ اذكرعقـدت اجلامـعة العـربية
مـــؤتــمــر الـــبــتــرول الـــعــربي األول في
الـقاهرة ب  23 – 16 نـيسان  .1959لم
ـؤتــمـر بـسب حـركـة يــحـضـر الـعـراق ا

ـوصل في  8 آذار 1959 الــشـواف في ا
ومـع ذلك كان العـراق سباقـا إلى إيجاد
سـياسة عـربية مـوحدة للـنفط خاصة و
ــؤتـمـر عـقـد بــعـد إقـدام الـشـركـات أن ا
الـنـفـطـيـة على تـخـفـيض أسـعـار الـنفط

الفنزولي و نفط الشرق األوسط .
في أب  1960 أقـدمت الشركات النفطية
الـعاملة في الـوطن العربي وإيران على
تخفيض آخر لسعر النفط  يتراوح ب
 14 – 4 ســـنت لــلـــبــرمـــيل  وبــدون أي
مـبـرر. ونـتـيـجـة لـذلك خـفـضت عـائدات
الـدول التي يستخرج مـنها النفط فجاء
تـأسيس أوبـك ردًا على هـذا التخـفيض
ـنـتـجة في األسـعـار ثـم عـمـلت الـدول ا

ومن بـ ما اذكره ان اجملتمع اتفقوا
عــلى أال يـذيــعـوا هــذه الـقـرارات إال في

يوم  24 ايلول .
ومــنــذ ذلك احلــ وخالل  61عـــامـــا لم
تـكف الـدول الـغـربـية مـن عمل اي شيء
ــنــظــمــة ولــكن لــيـس فــقط لــتــخــريب ا
نتجة للنفط والسيطرة لـتدمير الدول ا

على نفطها.
وردا عـلى تاسـيس اوبك اتـخذت الدول

الغربية عدة اجراءات اذكر منها
 1- الـسـعي بكل الـطرق الـشريـفة وغـير

نظمة. الشريفة إلنهاء ا
 2- انــشـات الـوكــالـة الـدولــيـة لـلــطـاقـة

واجهة االوبك.
 3- الـســعي احلـثـيث لـلـبـحث عن بـديل
لـلـنـفط مـثل الـفـحم  الـغـاز الـطـبـيعي 

الطاقة الشمسية وغيرها.
 4- الـــســـعي إلحــداث انـــشـــقــاق داخل

نظمة. ا
اذكـر ان الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم قال
ـنـاســبـة افـتـتــاح مـؤتـمـر في خــطـاب 
الـتـربيـة و التـعلـيم األول الذي عـقد في
الـيوم التالي  15أيـلول  1960فـي بغداد
" هــذه اخلــطـوة و إن كــانت ال يــحـسب
ــا بـعـد لــهـا حـســاب في بـاد األمـر إ
الـتـمــعن فـيـهـا تـرون إنـنـا قـد حـافـظـنـا
نتجة للـنفط على حقوقنا نـحن الدول ا
و مــنــعـنــا الــشــركـات االحــتــكــاريـة من
الـتصرف بـحقوقنـا و هذه اخلطوة هي
اخلــــطـــوة األولى في تــــاريخ شـــركـــات
الــنــفط في الــعـالـم و تـاريخ الــشــركـات
ـنتجة و هي الـتي ترى قوة من الدول ا
ـنتجة للنفط تـقف امامها و حتاسبها ا
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لـلنـفط على اكتـساب سـيطرة أكـبر على
تسعير النفط وترتيبات اإلنتاج.
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وخـالل عقـود من الـصراع خـطت الدول
االعـضاء خطوات كبيـرة للحصول على
حـقـوقـهـا ومن ذلك مـا يـتـعـلق بـالـعراق
اصـدار القانون رقم  80 عام 1961 الذي
ناطق التي تعمل فيها الشركات حـدد ا
االجـنـبـيـة وثم تـاسـيـس شـركـة وطـنـية
لـلـنـفط تـتولى االنـتـاج والـتـسويق.  ثم
جــاء قـرارالـتـامــيم الـتـاريــخي في عـهـد
الـرئــيس احـمـد حـسن الـبـكـرعـام 1972
لـوضع حد لسيـطرة الشركـات االجنبية

ودولها على نفطنا.

يـــــوم   14 ايـــــلـــــول  1960 مـن االيــــام
التاريخية للعراق كنت احد شهوده. 
فـفي مثل هذا اليوم من عام  1960جنح
الــعـراق في تــاسـيس مــنـظـمــة االقـطـار
ـــصـــدرة لـــلــنـــفط (اوبك  ( OPECفي ا
نتجة اجـتماع تاريـخي ببغداد للـدول ا

للنفط.
كـان  رئـيس الـوزراء عـبـد الـكـر قاسم
ـــثــلي  5دول هي قـــد جنح في جـــمع 
الــســعـوديــة الــكـويت وايــران وفــنـزيال
والــعــراق تــمــكــنـوا بــعــد اجــتــمــاعـات
دة  5ايـام من الـتوصل الى مـتـواصلـة 
اتـــفـــاق لـــتــشـــكـــيل مـــنـــظـــمــة تـــواجه
االحـتكارات النفطية ومن ورائها الدول

الغربية.
اذكــر ذلـك الــيــوم جــيــدا عـــنــدمــا عــقــد
االجـتـماع الـنهـائي في بـهو االمـانة في

عظم خلف وزارة الدفاع. باب ا
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طـالبت حـركة الـوفاء الـعراقـية بـرئاسـة النـائب عدنـان الزرفـي  مفـوضيـة االنتـخابات
ـتـورطـ بـخـرق مـدونة بـتـفـعـيل االجـراءات الـقـضـائـيـة بـحق اجلـهـات واالشـخـاص ا

السلوك االنتخابي.
وقـال احلـركة في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس انه (في خـطـوة لــرصـد وتـوثـيق
ـتــمـثـلـة بــتـمـزيق صـور الــتـجـاوزات ا
ـــال الــعــام ـــرشــحـــ وســتـــخــدام ا ا
ومـوارد الدولة في الـدعاية االنتـخابية
فـي بــــغـــداد ومــــحــــافــــظــــات الــــوسط
بـادر مـرشـحـو احلـركـة عن واجلـنـوب 
دوائـر انتـخابيـة متـفرقة بـتشـكيل فرق
ـتـطــوعـ الـشـبـاب  تــضم عـددا من ا
اســـتـــطــاعـــوا رصـــد عــشـــرات حــاالت
ـكان الـتـجاوز و تـوثـيـقهـا بـالزمـان وا
ـــعـــيــنـــ  وســيـــتم ارســـالـــهــا الى ا
ــفـوضـيـة التـخـاذ االجـراءات الالزمـة ا

تورط بالتجاوز). بحق ا
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داعــــــيـــــا الى (ضــــــرورة الـــــتــــــمـــــسك
قـراطية لـتحقـيق ارادة الشعب  بـالد
ونــطــالب جـمــيع الــقـوى الــســيـاســيـة
ـدونـة  الـسـلـوك االنـتـخابي االلـتـزام 
لـضـمـان اجـراء عـملـيـة انـتـخـابـية  في
ظل وجـود بيـئة وظروف آمـنة تـساعد
شـاركة الـواسعة في الـناخـب عـلى  ا
يـوم االقتـراع). وتنص مـدونة الـسلوك
االنــتــخــابــيــة  الــتي اعــدتــهــا رئــاسـة
ـثــلـو اجلــمـهــوريــة ووقـعــهـا قــادة و
عــلـى احــتــرام الـــقــوى الــســـيــاســـيــة 
الـدستـور واللـوائح القانـونيـة وإيجاد
بــيـئــة آمـنــة ومـســتـقـرة لـالنـتــخـابـات
وخـــلق تــكـــافــؤ فـــرص لــلـــمــرشـــحــ
وااللـــتــزام بـــتــعــلـــيــمـــات مــفـــوضــيــة
االنـتـخـابات ومـنع الـظـواهـر السـلـبـية
الـــتي تـــؤثـــر عــلـى قــرار الـــنـــاخب من
ـال الــســيـاسي وتــرهـيب اســتـخــدام ا

 . واطن ا
الى ذلك  بـــحث رئــيس اجلـــمــهــوريــة
بـرهم صـالح مع رئـيسـة بـعثـة االحتاد

رئـيس اجلــبـهــة الـتــركـمــانـيـة صــالح 
حـــسـن تـــوران.وجـــرى خالل الـــلـــقـــاء
(بـحث تـطـورات األوضـاع الـسـيـاسـيـة
واألمـنـيـة في الـبـالد وضـرورة تـعـزيز
األمن واالســتـقــرار وتـهــيـئــة الـظـروف
ــنـاسـبـة إلجـراء االنــتـخـابـات في 10 ا
قبل بـنزاهة وعدالة في تـشرين األول ا
ـا يـؤمّن مـخـتـلف مـراحـل إجرائـهـا و
حـق الـعـراقـيـ في اإلدالء بـأصـواتـهم

بــحــريـة) بــدوره  اكــد تــوران (تـأيــيـد
ــدوّنـة الــسـلـوك االنــتـخـابي اجلــبـهـة 
ُــقــدَّمــة مـن الــرئــاسـة) مــشــيــرا الى ا
(أهـــمــيـــة بـــنــودهـــا والـــتــزام الـــقــوى
الـــســـيــاســـيـــة بـــهــا مـن أجل ضـــمــان
وسالمـة العمليـة االنتخابيـة ونزاهتها
وإجـرائــهـا بـشـكل سـلـيم عـبـر احـتـرام
الـلوائح الـقانـونيـة وإيجـاد بيـئة آمـنة

ومستقرة لالنتخابات). 

عـلى صعيـد متصل  أكـد الناطق بأسم
الـلـجــنـة األمـنـيـة الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات
الـعمـيد غالب الـعطيـة أن اللجـنة قررت
تــقـد تـسـهـيالت لــذوى االحـتـيـاجـات
اخلـــــاصـــــة وكــــبـــــار الـــــسن فـي يــــوم
االنـــتــخــابـــات. وأضــاف الــعـــطــيــة ان
(رئــيـس الــلــجــنــة الـــفــريق اول الــركن
عـبـداالمـيـر الـشمـري أصـدر تـوجـيـهات
راكز ـكلفـة بحمـاية ا لـلقوات االمـنية ا

ـراقبـة االنتخـابات فـيوال فون األوربي 
كــــرامــــون  تــــأمـــ حق الــــتـــصـــويت
. وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) لـلـنـاخبـ
امـس ان (صــالح اســـتــقــبـل في قــصــر
الـــسـالم كـــرامــون وجـــرى تـــأكـــيــد ان
ــقــبــلــة مــهـمــة لــلــبــلـد االنــتــخــابـات ا
) وشــــدد صــــالح عــــلى والـــعـــراقـــيــ
(ضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة
ــصــداقــيـة والــعــدالــة وأن تــكـتــسب ا
والـشرعـية) مـشيـراً إلى (أهـميـة تأم
حق الــتـصـويت لـلـنـاخـبـ بـكل حـريـة
وبـال قيود أو ضغـوط أو تالعب لتكون
مــخــرجــاتــهــا مــعــبــرةً بــحقٍ عن إرادة
) وأضــــاف ان (مــــدوّنــــة الـــعـــراقـــيـــ
الــســلــوك االنــتــخــابي الــتي قــدمــتــهـا
الـــرئــاســـة ووافـــقت عــلـــيـــهــا الـــقــوى
الــســيــاســيـة تــؤكــد ضــرورة احــتـرام
الـلـوائح القـانونـية وإيـجـاد بيـئة آمـنة
ومـسـتقـرة لالنـتـخابـات وتـأم تـكـافؤ
فـرص للـمرشـح وااللتـزام بتـعلـيمات
مـفـوضـية االنـتـخـابات ومـنع الـظـواهر
الــسـلــبـيـة الــتي تـؤثــر عـلى الــعـمــلـيـة
ـــال االنـــتـــخــــابـــيـــة من اســـتـــخـــدام ا
الـــســـيـــاسي والـــتــســـقـــيط والـــتالعب
) مـشـيدا بـ(جـهود بـأصوات الـعراقـي
االحتـــاد األوربـي في دعم الـــعـــمـــلـــيـــة

االنتخابية).
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راقـبة وتـابع ان (مـنظـمـات وشبـكـات ا
احملـــلـــيــة والـــدولـــيـــة والــفـــعـــالـــيــات
دنـية لـهـا دور مهم في االجـتـماعـيـة وا
ــراقـبـة وضـمـان نــزاهـة االنـتـخـابـات ا
وعــدالــتــهــا ومــنع الــتــزويــر وتــعــزيــز
ــشـاركـة الـشــعـبـيـة الــواسـعـة وعـدم ا
تـــكــــرار مـــا حـــصل فـي الـــعـــمـــلـــيـــات
ــاضـيـة). كـمــا اسـتـقـبل االنــتـخـابـيـة ا

االنــتــخــابــيــة في جــمــيع احملــافــظـات
بـتسهيل حركة ونقل ذوي االحتياجات
اخلـــــاصــــة وكـــــبــــار الـــــسن فـي يــــوم
االنـــتــخــابــات) واضـــاف ان (الــقــوات
ـكـلـفـة بـأمن االنـتـخـابـات قد األمـنـيـة ا
انـهت كـامل اسـتـعداداتـهـا األمـنـية من
أجل تـوفير بيئة انتخابية آمنة تضمن
سـيـر الـعـمـليـة االنـتـخـابـيـة علـى أكمل

وجه).

فـي ذلك الــعــام اعــلن الـــرئــيس الــبــكــر
قــانــون تــأمــيم عــمــلــيــات شــركــة نــفط
الـعـراق احملدودة رقم  69  لـسـنة 1972
ــــا قــــاله نــــصــــا " مـــادة  - 1تــــؤ و
عـمـلـيـات شـركـة نـفط الـعـراق احملدودة
ـــوجب ـــنــــاطق احملــــددة لـــهــــا  فـي ا
القانون رقم  80لسنة  1961وتؤول الى
ـنشآت واحلقوق الـدولة ملكـية جميع ا
ذكورة تـعلقـة بالعـمليـات ا ـوجودة ا ا
ويـــشـــمـل ذلك عـــلى وجـه اخلـــصــوص
مــنـــشــآت ومــرافق الـــتــحــري واحلــفــر
عـاجلة وانـتاج الـنفط اخلـام والغـاز وا
والـتـجمـيع والضخ والـنـقل والتـصفـية
والـتخزين وخطـوط االنابيب الـرئيسية

واحلقلية وغيرها.
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ــادة 2 وحـــسب مــا اذاعه الـــبــكــر في ا
تـــنــشــأ بـــحــكم هـــذا الــقــانـــون شــركــة
حــكـومــيـة تــســمى الـشــركـة الــعـراقــيـة
لـلـعمـليـات الـنفـطيـة تـعتـبر قـائـمة عـند
نـفـاذه وتـنـقل الـى هذه الـشـركـة جـمـيع
ــوجــودات الـتي االمــوال واحلــقـوق وا

آلت ملكيتها الى الدولة.
ـــادة " 3تـــؤدي ونـص الـــقـــانــــون في ا
الـدولة الى شركة نفط العراق احملدودة
ـة) تعـويضـا عـما آل الى الـدولة ـؤ (ا
طـبـقا لـلمـادة االولى من اموال وحـقوق

وموجودات.
كـــمــا نص الـــقــانـــون عــلى االحـــتــفــاظ
ــوظـفي ومـسـتـخــدمي وعـمـال شـركـة
ـة و يـكــون لـلـمـوظــفـ االجـانب ــؤ ا
اخلـيار ب اسـتمرارهم في اعـمالهم او

ترك العمل .

ُـنتـجة في الشـركة خـاضعة (األنـابيب ا
لـلـتـقـيس والـسـيـطـرة الـنـوعـيـة وتُنـتج
يـة  مُشيراً إلى ُواصفـات العا ضِـمنَ ا
ـتلك خط ان مـعمل بالستك مـيسان 
مُـــتــكـــامـــلــ إلنـــتــاج هـــذا الـــنــوع من
األنـــابــيـب بــطـــاقــة تـــصل إلى  25 طن
يـومـيـاً  مـؤكداً سـعي الـشـركـة إلى رفد
ــشــاريع اخلـدمــيــة والــدوائـر جــمــيع ا
ُتـنـوعـة التي ُـنـتـجاتـهـا ا احلـكـومـية 

تمتاز بجودتها ورصانتهـا). 
وأفـــصحَ مُـــديـــر عـــام الـــشــركـــة عن ان
(مــعـمل بـالسـتك مــيـســان جـهــزَ أيـضـاً
دائـرة ماء بغداد بأنبوب  UPVCبطول
3000 مـتر قياس 110 مـلماً وضغط  10
اء الـصافي جـو وذلك لغـرض إيصـال ا
ُـفرزة حـديثـاً ضِمـنَ مشروع لـلمـناطق ا
تـطـويـر مـنطـقـة الـفـضيـلـيـة  الفـتاً إلى
إرسـال وفد إلى أمانة بـغداد التي أبدت
بـدورها اإلستعداد للـتعاون مع الشركة

وشراء مُنتجاتها الوطنيـة).

وارســال اعـــمــام الى جــمــيع فــروعــهــا
بـوجوب تـسهـيل اجراءات الـتعامل مع
الـقـطـاع الـصـنـاعي اخلـاص). واخـتـتم
الــبـ بـالـقـول أن (احلــمـامي أثـني في
دير العام ختام االجتماع على مرونة ا
ــنــاقــشــة واحلــوار  واهــتــمــامه فـي ا
ــشـاكل الـقـطــاع الـصـنـاعي اخلـاص
تـمهيدا لتجاوز العـقبات البيروقراطية

شاريعهم الواعدة). ُعطلة  ا
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وكــانت الـشــركـة الــعـامـة لــلـصــنـاعـات
اإلنــــشـــائــــيـــة إحــــدى شـــركـــات وزارة
عـادن قد أعـلنت عن قـيام الـصـناعـة وا
مـعـمل بالستك مـيسـان الـتابع لـلشـركة
بـتجـهيـز دائرة مـاء بغـداد التـابعة إلى
أمـانة بـغداد بـأنابـيب بالستـيكـية نوع
 UPVCوبـــواقع 500 أنـــبـــوب قـــيــاس
110 مـــلــمـــا وضــغط  10 جــــو . وأكـــدَ
ـكتب اإلعالمي للـوزارة نقالً عن مُدير ا
عــام الــشــركــة عــقــيـل هــانــي مــرزة ان

الـصـنـاعيـ مـبديـاً اسـتـعداده لـتـذليل
وجب الـعـقـبات وتـسـهـيل اإلجـراءات 
الـقرارات والتـوصيات الـداعمة لـلقطاع

الصناعي اخلاص.
وتطرق احلمامي الى أهم النتائج التي
تــمــخـضت عـن االجـتــمــاع من بـيــنــهـا
تــوجـيـه فـروع واقــسـام دائــرة عـقـارات
ضـمـون قرار مـجلس الـدولـة بالـعـمل 
الــوزراء 227 لــســنــة 2020 وذلـك بــنـاءً
عــلى اعـمـام دائـرة عـقـارات الـدولـة رقم
3419  فــي 2021/3/17 واالســـــــــــــــــــراع
بـاسـتـقـبـال طـلـبـات الـقـطـاع الـصنـاعي
اخلـــاص لــغــرض الـــســيـــر بــاجــراءات
ــوجب أحــكــام الــقــوانــ الــتــمـــلــيك 
والـتـشـريـعـات واعـتـمـاد نـظـام الـنـافذة
ـــعــــامالت الــــواحــــدة في تــــســــهـــيـل ا
والـطلـبات ومعـاجلة النـقص في الكادر
ــســاحـة ــتــخــصص فـي ا الــوظــيــفي ا
الــطــوبــوغـرافــيــة ومــخـاطــبــة مــجـلس
ـائـيـة الــوزراء اللـغـاء عـقــبـة احلـصــة ا
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شـارك الــنـائب كـاظم فـنـجـان احلـمـامي
ـنـعــقـد في مــقـر دائـرة في االجــتـمــاع ا
عـقارات الدولـة بحضور نـخبة منـتخبة
من رجـال الـصـنـاعـة. وقال بـيـان تـلـقته
(الـزمان) أمس أن مدير عام الدائرة رند
رعــــد راجي أبــــدى تــــفــــاعالً جــــاداً مع
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راقبة اإلنتخابات فيوال فون كرامون W¦FÐ∫رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل إجتماعه بريئسة بعثة اإلحتاد األوربي 

V‡OÐU½_UÐ œ«b‡GÐ ¡U‡  e‡ÒN−¹ ÊU‡ O  p‡²ÝöÐ q‡LF  ∫W‡OzUA½ù«

بغداد

øs¹√ v ≈ œU H « qþ w  ‚«dF «

ÍbŽU « s Š bL×

ÍË«d « wIŠ

WOK³I²   «¡«d
اعـتـمـد مـنـطق الـعـقل الـعـلمـي في حـواراتك اخلـفـيـة مع الـذات ولـيـكن قـلـبك خـير
شـــاهـــد عـــلى حتـــقــيـق الــنـــوايـــا احلـــســنـــة بل الـــسالمـــة من
االنحـرافات القيمـية االنسانيـة كافة السيمـا عند رسم وبناء
ـسـتـقـبلـيـة واسـتـذكـر عـنـدهـا انه يـنـبـغي عـليك االهـداف ا
ـكنك ان االجابـه على الـسـؤال الذي يـتـمـحور في مـاذا 
تـسـتـفـيـد لـو انك جـعـلت الـدنـيا حتـت سطـوتك بـل امرتك

وقد خسرت نفسك يوم القيامة?

اليـوم جند منـذ ثمـانيـة عشـر عامـاً والشـعب العـراقي يواجه مـحن الحصـر لهـا 
ـزري فال نـحن قــادرون عـلى مـقـاومـته  أنـفـسـنـا فـي حـالـة اسـتـسالم لــلـواقع ا
رء عن والنحن مـستـعدون حتـى لالستسـالم له  وتلك محـنة كـبرى حـ يعـجز ا

فعل شيء وال يستطيع أن يقبل بالتعايش مع واقعه .
ـالـكي في قـبل أكـثـر من عـشـر سـنـوات تـقـريـبـاً ح تـشـكـلـت حكـومـة الـسـيـد ا
الـعـراق تـعهـد أنه سـيـضع حـداً لإلرهـاب وتـقتـيل لـلـشـعب الـعراقـي وجعل ذلك
في  مقدمة أولوياته وقبلنا بذلك مع إن اخلدمات التي تشكل قوام حياتنا كانت

منهارة وماشيناه في ذلك وقبلنا حتت ضغط أولياته !
وانقـضى الـعام األول وزحف نـصف العـام الثـاني وبـدأ اإلرهاب يـتراجع بـبطئ
وفـرح الـشــعب الـعــراقي بـذلك  وتــأمـلـنــا خـيـراً فـي األيـام الـقــادمـة  وان االيـام
ـالكي سـتتـجه نحو حتـس ظـروف عيـشنا. وانـقضت الـسنة القـادمة من حكم ا
الثـانية أيضاً من دون أن يحصل أي حتسن في مجالي األعمار واخلدمات وفي
مطلع الـسنـة الثالـثة وطل عـلينـا رئيس احلكـومة الـسيد الـكاظـمي ليقـول أن سنة
األعمـار والبنـاء قد بـدأت وح تصـرمت أيامـها ثقـيلـة الحظنـا أن وباء آخـر غير
اإلرهاب جـعل من كل خـطط الكـاظـمي للـنهـوض بـالبـلد والـشـعب تذهب من دون
فـائـدة وإن األعـمـار والـبـنـاء يـحـتــاجـان إلى ثالثـة عـوامل كي يـنـجـحـا أول هـذه
ــكـان ــنـاسب في ا ــال. وثـانــيـهــمـا هــو اخلــبـرة ووضع الــرجل ا الــعـوامـل هـو ا

ناسب وثالثهما هو الوقت . ا
وظل األعــمــار حـبــراً عــلى ورق أو حــديث إعالم من دون أن يــتــحــقق ولــو قـدر
هدور بال ال الفـائض وقلة اخلبـرة والزمن ا إال أن تلك احلـال حال ا بسـيط منه
فائـدة قد انتج فساداً مالياً وإدارياً يـشبه (زلزال تسونامي) إلى حد كبير . ومع
ـتـأخـر لـلـعـراق ـالي واالداري) لم يـكن ولـيـد هـذا احلـال ا إن الـفـسـاد بـنـوعـيه (ا
سؤول ناسـبة وحظي برعـاية كبـار ا وشعـبه إال انه  أي الفساد وجـد بيئـته ا
من جهـة وانعـدمت الرقـابـة الشـعبـية ألن ال احـد يقـرأ أو يسـمع وسائل االعالم
في طرحـها لقـضايـا الفسـاد وحتى إذا مـا وجد ذلك األحد فـأنه اليكـترث وكأن

األمر اليعنيه أو يزعجه !
اكثـر من ثمـانية عـشرعـاماً انـقضت من دون أن يتـقدم الـعراق خـطوة واحدة إلى
ـتعـاقبـة جنحت في الـتـغيـير ولـكنـها مـتهـمة األمـام وهذا اليـعنـي إن احلكـومات ا
وبناءً على كل ما تقدم   أنا على يق  بان البلد تتجه بالفـساد بشكل مضطرد
نـحــو الـهـاويـة ولن تــوقـفـهـا عـن لـقـاء هـكـذا مــصـيـر تـصـريــحـات وشـعـارات مع
فالسيـد رئيس احلكومة كـما يحلو له وصف حـكومته يكاد خصومـة السياسيـ
ـــا يــعــانــيه الــعـــراقــيــون من ضــيق بل إنه اليــدري  يــكــون مــنــعــزالً عـن الــواقع
وقد حتولوا في كسب رزقهم من الزراعة والـصناعة والتجارة إلى البحث العـيش
نـعم هكذا وعلى امتداد الـنهار ترى اآلالف من العراقـي يبحثون في زابل في ا
ـستـهـلـكـة ليـبـيـعـونـها ثم يـأكـلـوا خـبزاً ـزابل عن الـقنـاني الـفـارغـة أو األدوات ا ا

بثمنها !
بـلـد الـثالثـ ملـيـون مـواطن والـذي يـزيـد دخـله السـنـوي عـلى مـئـة مـلـيار دوالر
ضني في القمامة. بينما جتد الكثير من اليجد أبناءه سبيالً للعيش غير البحث ا

ال العام وبه يعمرون بلداناً أخرى ! سؤول يسرقون ا ا
وأخــيــراً  أعــتــقـــد انه ال الــســيــد الــكــاظــمي والغــيــره من
لكون رؤية واضحة السـياسي القابض على الـسلطة 
عـمـا هـو مطـلـوب منـهم أو يـتـرتب علـيـهم وال اعـتقـد أيـضاً
بـأن تـغــيـيـراً جـذريـاً سـيــحـصل من دون هـوالء الـسـاسـة

فنحن نسير غير مخيرين إلى مصير اليعلمه إال الله .

بغداد
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رجع ـتـوجـهـة الى عـزاء ا ـركبـة ا كـانت حـركـة اجلـموع بـطـيـئـة جـدا ونـحن في ا
ركبة. احلكيم استمر هذا الزحام حتى بعد أن ترجلنا من ا

 رافقـني في ذك اليوم اثـن من أصدقائي أحـدهم من اجلنوب صـديق العمر لم
اره طيـلة حياتي في مـثل هذا الوجوم واحلـزن وصديقي االخر من الـغربية كان
ـضي بعض من قد عـاد من بـعثـته الـدراسيـة في أوربـا قبل عـدة أيام وقـرر ان 

أجازته مع في بغداد.
أخذ األخـير يتـطلع بفـضول وصمت الى تـلك الوجوه الـباكيـة التي سبق ان أدت

واجب التعزية وخرجت لتفسح اجملال جلمع اخر وآخر وأخر من أجل التعزية.
فـاجأة لـصديـقي أبن الغربـية في ذلك الـعزاء كـلمات كانت تـلك اجلمـوع حتمل ا
االستـغراب والـدهشـة كانت مـرسومـة في عيـنيه دون أن يـنطق بـها; لـكثـرة ما مر
من من معـارفه وأصدقائه وتلك الـشخصيـات السياسـية التي يعـرف بعض منها
شيـوخ عشائـر وجهـاء نواب رؤسـاء كتل حـزبية مـرشحـ مسـتقـل رجال دين

ذاهب والديانات األخرى جموع منوعة. من كافة ا
ـؤثـرة حـيـاته هـو لم يـكن من مـحــبي الـسـيـاسـة وال الــشـخـصـيـات الـعــامـة أو ا
اخلـاصـة تـدور في مـزرعـة أبـيـه بـ الـدراسـة وطـمـوحه أن يـسـافـر ويـرى الـعـالم

ويأتي بشهادة علمية عليا.
ـرجع الديني كان قـد سألني قـبل أن ننـطلق في وجهـتنـا الى مجلس الـعزاء عن ا
 وماذا نـفعل بعد الـعزاء هل سأريه ماذا تـغيير من مالمح محـمد سعيـد احلكيم
بـغـداد? أما عن إصـراره عـلى مرافـقـتنـا لـلذهـاب الى مـجلس الـعـزاء كان بـسبب

طريقة تربيته والتزامه بالتقاليد واألعراف العشائرية.
قلت له بـعد العـزاء سيكـون لكل حـادث حديث وأبلـغته بقـدوم أحد أصدقـائنا من

صاب اجللل. اجلنوب ليشارك في هذا ا
بعـد أن اتخذنا اماكننا في مجلس العزاء بدئت تلك االحداث اخملتبئة في دهاليز
الـذاكــرة تـخــرج شـيــئـاً فـشيء وتــنـسل مـن ذاكـرتي الــبـعـيــدة لـتــلـقي بــصـورهـا
ـشــرفـة لـلـسـيـد رحــمه الـله فـكـفى في ـواقف ا وأحــداثـهـا الى مـجـلـســنـا تـلك ا
مـسيـرته الـديـنيـة الـعـلمـيـة باإلرشـاد والـوعظ الـديني فـاحتـا ً أبـواب مجـلـسه على
ي في التـدريس والتـأليف مصـراعيـها لـطالـبي عـلمه مـتخـذا من الطـريق األكـاد
وسيـلة خلدمة أبـناء جلدته وهـذا غيض من فيض لـنقل انه أحد األسس العـلمية

لبناء الدولة العراقية احلديثة.
ـرجع الـكبـيـرة مع صـوت قار الـقـران وتـلك الـهمـهـمـات ب وأنـا أرى صـورة ا
احلـاضـرين لــقـراءة سـورة الــفـاحتـة كــانت أصـوات الـبــكـاء مـكــتـومـة وأنـا أرى

صديقي اجلنوبي وهو يضرب على رجله أثناء بكاءه الصامت
لم يـطل بــنـا الـوقت في ذلـك اجملـلس قـرأنــا سـورة الـفـاحتــة قـبل خـروجــنـا عـلى
ـعزين عـادتـنا وتـرحمـنا عـلى روح الـفقـيد لـنفـسح اجملال لـلـجمـوع األخرى من ا

شاركنا عائلة الفقيد عزائهم في قلوبنا.
ـنـظر يـشـد األنفـاس من اجلـموع الـغـفيـرة بـ مغـادر وقادم عـنـد خروجـنـا كان ا

لواجب العزاء.
تكـلم صديقي من الغربية: الله يرحموا خسارة سألته من

أين لك أن تعرف عنه! وأنت قبل قليل تسألني عنه?
ـعـزين وبـكـاء أجـابـني: حـ تـرى كل هـذه اجلـمـوع من ا
ـعـرفـة مـقـدار هـذا الـرجـال بــصـمت لـيس هـنـاك حـاجــة 

الرجل.
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ثل مـؤسـسة افـاق العـدالـة للـدعم الـقانـوني هذا زار وفـد من احلـقوقـيـ واحملامـ 
قر العام الحتاد احلقوقي العراقي برئاسة يحيى الواجد حيث دار احلوار اليـوم ا
حـمد نعمـان الداودي حول الـقضايا ؤسسـة ورئاسة االحتـاد متمثـلة  ب اعضـاء ا
سـتمرة بحقهم. شتـركة بينهم ومـعاناة السادة احلقـوقي واحملام واالنـتهاكات ا ا
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمـان) أمس أن (اجلـانبـ اتـفقـا عـلى جتسـيـد أطر الـتـعاون من
ـؤتــمـرات والـنـدوات واحملـاضـر مع اجلـهـات ذات الـعالقـة امـام الـرأي خالل اقـامـة ا
العـام دعماً للـثقافة الـقانونيـة) ومن جانبه رحب مـحمد الداودي بـالزيارة واضاف ان

(االحتاد بيتكم الثاني) وشكر (الواجد على حسن االستقبال وكرم الضيافة).
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رة الـرحـلـة مع (بالـعـطلـة ) هـذه ا
غـير شكل فهو سفـر مع الطبيعة
تـستـيقظ فجـرا ال تسـمع اال خرير
لــيس في ــاء وصـــوت الــطــيــور ا
الـرحلة فندق وسـرير مريح تتذمر
مــنه التــفه االســبــاب وقــد تــكـون
مـحرومـا  من النت خالل فعـاليات
الـباربيكو والـهايكنك-وهذا سبب
انـقـطـاعي عن الـتـواصل مـعـكم- 
النـك صــرت اقــرب الى ايــران  من
الــعـراق وقـد تـسـتــلم رسـالـة عـلى
هــــــــاتـــــــفـك( اهـال بك فـي ايـــــــران
االسـالمــــــيــــــة)! ال تــــــنــــــام امـــــام
الــتـلـفـزيـون وجــهـاز الـتـبـريـد  ال
ـطــعم تــذهب خـالل يــومـ الـى ا
لـيقدموا لك الطعام انت من تفعل
كـل شيء من خـالل تـــفــــاعــــلك مع

الـطـبـيـعـة تـمـامـا كـمـا كـان يـفـعل
االنــسـان الــقـد تـشــعل احلـطب
ولـيـس الـطـبـاخ الـغـازي او الـفرن
الــــكـــهـــربــــائي  تــــقـــطع الــــلـــحم
والـدجـاج بـالـسـكـ وعلى األرض
ولــيس فـي الــســنك  وال تــتــنـاول
الـغـذاء وحـدك بل بـشـكل جـماعي

هذا هو الباربيكو.
يـكون الـنوم في اخليـمة ال جدران
وال سـقوف انت وبـوجهك الـسماء
والــنـجـوم والــقـمـر  تــتـعب حـتى
تـنـصب خيـمتك  تـسـتنـشق هواء
نـقيـا محـمال باالوكـسجـ بنـسبة

عالية. 
عـــلــيك ان تـــســيـــر مــاشـــيــا  بــ
االدغــال وفــوق االنــهــر وتــصــعــد
ـرتـفـعـات  قـد تـسـقط وتـتـسـلق ا
ـــكن ان تـــتــعـــرض الى بــعض و

االذى(وقــــــد حــــــدث مـع اربــــــعـــــة
مـــشــاركـــ بــعض االذى)  لـــكــنك
ـنــاسب جتـاه تــتـعــلم رد الـفــعل ا

اخلطر وهذا هو (الهايكنيك)
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اغـلب شركـات السيـاحة ال تـتعدى
حـدود شالالت" احـمـد اوا "بل هي
ال تـتفـهم من اين جاء اسم منـطقة
ومـصيف (احمد اوا)  اذ لم تنظم
وال شــركـة زيـارة الـى اثـار االمـيـر
خـان احمـد خان احـد ابرز األمراء
(االردالنيون) ومنها بقايا قلعته .
ـغـامـرة) تـخـتـلف هـذه الــرحـلـة (ا
عن كل  رحالتنا السابقة الى مدن
اقــلــيم كــردســتــان فــقــد اخــتــارت
(بـالـعطـلـة) ان يكـون هـدف السـفر
مـن نــــوع آخـــــر  هــــو الـــــســــفــــر
والـتفاعل مع الطبيعة تتعلم منها
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وانئ العراق استقبلت الشـركة العامة 
عــدد من الــنــاقالت والــســفن مــتــنــوعـة
احلموالت رست على ارصفة موانئها.
ــديــر الــعــام لــلــشــركــة فــرحـان وقـال ا
الـفـرطـوسي ان (مـوانئ الشـركـة تـشـهد
حــركـة بــحـريــة جتــاريـة في اســتـقــبـال
الـسفن والـناقالت مـختـلفـة احلموالت)
مـشــيـراً  الى (تــوجـيــهـات وزيــر الـنـقل
نـاصـر حـسـ بنـدر الـشـبـلـي بـضرورة
إجراء عـملـيات رسـو السـفن والناقالت
بــطــريــقــة آمــنـــة مع تــقــد اخلــدمــات
وانئ كونها والتسهيالت واالهتـمام با

تمثل داعماً رئيسياً للبلد). 
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الفــتـــاً الى ان (ارصـــفـــة مــيـــنـــاء خــور
الـزبـيـر الـتـخصـصـي جـنوبـي الـبـصرة
اسـتــقـبـلت 9 نـاقـالت نـفـطـيـة في حـ
اسـتــقــبــلت ارصــفــة مــيــنــاءا ام قــصـر
الشمالي واجلنوبي  11 سفينة جتارية
ـخـتـلف احلـموالت بـيـنـما اسـتـقـبلت
ارصــفـة مــيـنــاء ابــو فـلــوس الـتــجـاري
جـنـوب شـرق الـبـصرة سـفـيـنـة جتـارية
واد متنوعة ومادة وجنيبت محملة 
الـكـلـنـكـر والـتي تـسـتـخـدم في صـنـاعة

األسمنت). 
كـما اسـتـقبـلت السـفـير الـتركي والـوفد

رافق له في مقر الشركة .  ا
وقال الـفرطـوسي انه حسـب توجـيهات
الشبلي باستقبال الوفود الرسمية ذلك
ـا لـهـا من أهـمـيـة قـصـوى في تـطـويـر
احلـركـة الـتجـاريـة مـعربـا عن (تـرحـيبه
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بـالـسـفــيـر الـتـركي عــلي رضـا غـونـاني
والـــقـــنـــصـل مـــحـــمـــد اوزكـــون ارمـــان
والـضــيـوف من جلــنـة االعــمـار) الفــتـا
(الى الــتــنــســيـق الـعــالـي بــ الــعـراق
وتــركــيــا) مـوضــحــا ان (مــيـنــاء الــفـاو
الـكـبـيـر وطـريق احلـريـر الـذي سـيـربط
الــشـرق بــالـغــرب عـبــر الـقــنـاة اجلــافـة
نطقة مرورا الى تركيا سيلفت انتباه ا
في نـقل الـبضـائع) مـعربـا عن (الـتوجه

لـتـطـور العالقـات االسـتـثمـاريـة والربط
الـسكـكي ب الـبلـدين  . من جانـبه قدم
ـديـر الــسـفــيـر شـكــره وامـتــنـانه الـى ا
الـعام وادارة الـشـركة ومالكـاتـها الفـتا"
الى تــعـمــيق الــعالقـات بــ الـشــركـات
الـتــركـيـة ومــوانئ الـعـراق وفي نــهـايـة
ـوانى ــديــر الـعــام درع ا الــلـقــاء قـدم ا
لـلــضــيف الــزائـر مــتــمـنــيــا له والــوفـد

رافق له إقامة طيبة بالبصرة). ا

ديـرها جولة واجرت الشـركة متمـثلةً 
مـيـدانـيـة بـرفـقـة الـسـفـيـر الـتـركي عـلي
ــــرافق له رضــــا غــــونــــاتي والــــوفــــد ا
لـألطالع عـلى ســيـر الـعــمل في أرصـفـة
مـيـنـاء خور الـزبـيـر التـخـصـصي وكان
ـيـنـاء ربان اول في اسـتـقـبـالـهم مديـر ا
مــرفــأ حــيــدر فـاخــر.  وقــال مــديــر عـام
ــوانئ ان تـــوجــيـــهـــات وزيــر الـــنــقل ا
الـكــابـ نـاصـر حــسـ بـنــدر الـشـبـلي

واالداري الـــســـلـــيم والـــتـــخـــطـــيط
ـــدروس لـــهــــذه الـــتـــشــــكـــيالت  ا
طلوب والعمل على خلق التوازن ا
ـالـيـة وعـمـلـية  لـلـتـخـصـيـصـات  ا
االنــفـــاق اخملــتـــلــفــة) ,مـــبــيـــنــا ان
(الـورشـة تـضـمنت ايـضـاً مـراجـعة
ـــالــيــة لــهــذا الــعــام  ــوازنــات ا ا
ـقبل ـقتـرحـة للـعام ا ـوازنات ا وا
حـــيث ســـيـــتـم رفع الـــتـــوصـــيـــات
لـلـمـحـاور التـي   االتفـاق عـلـيـها

الى مجلس ادارة الشركة). 
الى ذلك حـــددت جلـــنــة اخلـــدمــات
واإلعـمـار الـنـيابـيـة أمـرين لـنـجاح
تـلكـئة بعـد االنتـخابات شـاريع ا ا

بكرة. النيابية ا
وقال رئيس اللجنة وليد السهالني
فـي تـصــريـح امس (نــحـتــاج خالل
ــقــبــلــة الى ســيــاســة دولــة ــدة ا ا
ـشاريـع وفقا صادقـة في معـاجلة ا
لـنـقـاط أسـاسـيـة تـخص تـشـخيص
طــبـيــعــة اخلـلل فــضال عن تــوفــيـر

الية). التخصيصات ا
واضــــاف ان (هــــنــــاك دالالت عــــلى
ــتـلــكـئـة في ــشـاريع ا جـمــلـة من ا
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة مـثل شـبـكة
مــجـاري الـديـوانــيـة ومـشـروع مـاء
الـسـماوة) ,مـشـيرا الـى ان (ضعف
ـتـابـعـة في تـعـزيز دور ـراقـبـة وا ا
مــحــاســبــة الــفــســاد أدى الى هــذا
الــتــلــكــؤ) ,وتــابع ان (تــعــزيــز دور
قـبلـة واحلكـومة ومـجلس الدولـة ا
ـمــكن ان الـنــواب اجلــديــدين مـن ا
يكون نـهضة في اخلـدمات واجلهد
اخلـــــدمـي اذا مـــــا وجـــــدت ادارات

ناجحة). 
مـن جـــهــــة اخـــرى ,اعــــلـــنت وزارة
الـتـخطـيط زيـادة عـاليـة في الـنـمو
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ـالــيـة اســتـبــعـد عــضــو الـلــجـنــة ا
الــنــيـابــيــة جـمــال كــوجـر تــمــريـر
ـقـبل خالل الـدورة مـوازنـة الـعـام ا

انية احلالية. البر
وقــال كـوجــر في تــصـريح امس إن
(احلـــــكــــومــــة حتــــدثـت عن إعــــداد
ـقـبل ـوازنـة االحتـاديــة لـلـعــام ا ا
لـكنـها لم تـصوت عـليـها وبالـتالي
فال نـعلم أين وصـلت مـراحل إعداد

وازنة). ا
ــــــالــــــيـــــة واضـــــاف ان (وزارتـي ا
والــتــخــطــيط في حــال اســتــكــمـال
ـــوازنــة فــإنـــهــمــا يــعـــمالن عــلى ا
ارســــالـــهـــا الى مــــجـــلس الـــوزراء
ـنـاقشـتـها والـتـصويت عـلـيهـا أما
ان خالل حـسـمـهـا داخل قـبـة الـبـر
ـانــيـة فــهـو أمـر هـذه الــدورة الـبــر

صـــــعب جــــدا) ,وتـــــابع ان (اقــــرار
ان يـحتاج وازنـة داخل قبـة البـر ا
الى مناقـشات وقراءة اولى وثـانية
ومن ثم الــتـصــويت عــلــيـهــا وهـذا
االمـــر يــحـــتــاج لـــشــهـــر واحــد في
افـــضل الـــظــروف فـــمع الـــظــروف
احلاليـة وقرب االنتـخابات التي لم
يتبقى علـيها اال اقل من شهر فانه
كن التصـويت على القانون اال ال 
فـي حـالـة تـأجـيـل االنـتـخـابـات الى
ـسـتبـعد مـوعد اخـر وهـو امر من ا

ضي به). ا
مـشـددا عــلى أنه (مـالم يـتم تـأجـيل
االنـتـخــابـات فـانـه يـسـتــحـيل عـلى
ـانـيـة اسـتـكـمـال هـذه الـدورة الـبـر
وازنـة وسيتم ترحيلها مناقشات ا
ـــقــبـــلــة وانـــتــظــار الـى الــدورة ا ا
ناقـشتها قبـلة  تحدثتشكـيل احلكومـة ا السكاني في الـعراق.وقال ا

بـــــاسم الـــــوزارة عــــبـــــد الـــــزهــــرة
الهـنداوي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (الـــعـــراق يـــشـــهـــد زيــادة
سـكـانـية عـالـيـة حـيـث ان الـنـسـبة
تـصل بــصــورة سـنــويــة الى ثالثـة
ــعـدل مــلـيــون نـســمـة ــئـة اي  بـا
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واضـاف انه (بـاالعـتـمـاد عـلى هـذه
االحـصـائــيـة ســيـكـون عــدد سـكـان
الـعـراق بـحـلـول عام 250 نـحو 70
مليـون نسمة) ,مشـيرا الى (تراجع
عدد السكان نسبة لالعوام االخرى
حــيث بــلــغت نــســبــة الــزيــادة 3.5
ئـة) وعزا الهـنداوي اسباب ذلك با
الى (ادارات االسـر احلــديـثـة حـيث
 الــتــركــيـــز عــلى تــنــظــيم االســر
بجـانبـ همـا تقـليـل عدد الوالدات

ــبـاعـدة بـ الــوالدة بـاالضـافـة وا
الى االهتمام بالصحة االجنابية).
 وكــان رئــيس اجلــمــهـوريــة بــرهم
صالح قـد توقع في مقـابلة مـتلفزة

بـأن عدد نـفـوس العـراق عام 2050
ســيــصل الى 80 مــلــيــون نــســمـة
والــطـــلب عــلـى الــنــفـط في حــلــول
2030 ســــــيـــــنـــــخـــــفـض بـــــســـــبب
الـســيـاسـات الــبـيــئـيـة فـي الـعـالم
وســيــنــعـكـس عـلـى تـراجع واردات
لـــــيس الــــعــــراق فــــحــــسـب بل كل
ـركـز ـنـطــقـة. وبــحـسب دراســة ا ا
اخملصصـة في االحصاء الـسكاني
يُـقـدّر تـعـداد سـكـان الـعـراق لـلـعـام
اجلاري بـنحو  40,222,493نسمة
ـــئـــة من وذلك بـــنــــســـبـــة 0.52بــــا
إجـمــالي عـدد ســكـان الــعـالـم كـمـا
واليد بنحو  3.7مولود يُقدّر عدد ا

لكل امرأة.

وليد السهالني

q I*« ÂUF « W “«u  d dL  bF  ÊU*d « WO U

 WO U(« …—Ëb « ‰ö

‚«dF « w  ÊUJ « uLM  WO U  …œU “ dÒ R  jOD «

وسـيـاسـة اإلدارة الـعـلــيـا لـلـشـركـة هي
التـعاون مع كـافة الـوفود الدبـلومـاسية
وتقـد كافة التـسهيالت لـهم.  الفتاً ان
الهدف من الـزيارة للمـيناء هو لالطالع
على عمل شـركة مارلوك الـتركية والتي
ـيـنـاء ضـمن تـنـفـذ رصـيف نـفـطي في ا
ـنفـذة من قبل هـيئـة القرض ـشاريع ا ا
الــيــابــانـي من جــانــبه أبــدى الــســفــيـر
ــيــنـاء الــتــركي اعــجـابـه بـالــعــمل في ا
مــثـنــيـا عــلى الـتــعـامـل اجلـيــد من قـبل
إدارة الشركة مع كادر الشركة التركية.
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وأعـلـنت الـشـركـة اسـتـحـصـال مـوافـقـة
مــحــافظ الـــبــصــرة أســعـــد الــعــيــداني
بــتــخــصــيص 4 آالف قــطــعــة أرض في
ـدير مـدينـة الـسيـاب السـكـنيـة . وقال ا
هـندس فرحان العام لـلشركة الـدكتور ا
الفـرطوسي إنـه حسب تـوجيـهات وزير
الـنقل الـكابـ ناصـر الشـبلي بـضرورة
مــتــابــعــة مــلف األراضي  حــيث وافق
السيد  محافظ البصرة على تخصيص
وانئ في وظفي ا  4آالف قطعة أرض 

مدينة السياب السكنية 
 مـؤكدا أن احلـكـومة احملـليـة سـتمـد يد
تطلبات الالزمة إلكمال العون لتوفير ا

اخملططات والتصاميم العمرانية .
ـديـر الـعـام أن الـبـنـاء لـلـدور وأضـاف ا
وذجي ووفق السكنية سيكون بشكل 
أحدث الـتصامـيم . مشـدداً على أن هذه
ـوافـقـة جـاءت انـسـجـامـاً مع الـتـوجه ا
احلــكــومي فـي تــوفــيــر الــســكن الالئق

جلميع أبناء اجملتمع العراقي .
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عمم من شـغل منـصب تشريـعي او تنـفيذي و ال اعـتقد نـع ا ال نص دستـوريا 
دنية الذين يلبسون ثيابا معاصرة و بعض من شغل ان الرجل اقل من مـدعي ا
ــعــتـقــد احلـزبي االسـالمي و الـثــيـاب ــنــصب اال ايـاد عالوي يــجــمـعــون بـ ا ا
ـعـتـقد االسـالمي اكثـر مـدنـيـة من الذين البس و ا االورپيـة بل ان بـعض ذوي ا

اضية. جربناهم خالل الـ 18 سنة ا
دنـية دنـيـة تدريـجيـا و حتول مـفهـوم ا العـراق و بعـد مجيء كـر قاسم غـادر ا

دنية احلقيقية. ليكون على كل معنى غير معنى ا
مـحـمد رضـا الـسيـسـتانـي صار مـواطـنا عـراقـيا و ال اعـتـقد ايـضـا ان االصول
العائـلية تـقف حاجزا امـام اختيـار االوراق الثبـوتية لـلوطنيـة فاخلمـيني مثال من
اصول عـربية لكنه اختار يوم صار مرشدا لثورة ايران ان يصبح مواطنا ايرانيا
ـنصب بـعـكس اغلب ـواطـنة قـبل ا ولذلك اعـتـبار مـؤثر حـتى و ان كـان ايراني ا
اجلماعـة احلزبيـة العراقيـة التي ظلت" شـاخلة" فخذيـها ب جـنسية اجـنبيـة تفيد
وقت احلاجـة للهـرب باالمـوال و احملاكـمة عن الدم و بـ جنـسية عـراقيـة لشغل
ـنـصب و كل من ـنــصب رغم ان الـدســتـور مـنع ازدواجـهــا في حـال شـغـل ا ا
يـقـول لك ان فالنـا ارجع جـنـسـيـته االجنـبـيـة فـقل له ان دول الـغـرب ال تـسـترجع
جـنـسـيـة من احـد فــهـذه كـذبـة اعالمـيـة مـارســهـا شـيخ الـعـراق الـذي نـام الربع
ـهم انـا اقـول هـذا الـكالم و اعـتـقـد انه مـفـيـد تأمـلـه  قد ال سـنـوات بـقـصـره. ا
ـعـني الـذي اطـلب ان يـكون رئـيس حـكـومـة و من اسـباب يـرضى به الـشـخص ا
ـوقعه ذلك ان الرأي الـعـام الشـعـبي له من يـغذيه بـأن رئـيس الـوزراء ال يصـبح 
دون رضا من رضـا السيستاني فمعروف ايضـا ان كثيرا من العراقي يقلدون
ـنصب كـانوا ب تـقلـيد فـضل الله و اخلـميني مراجع اخـرى و بعض شـاغلي ا
او اتوا عـبر جتـمع حزبي حديث مـنشق من جتـمع يقلـد فضل الـله وان ظهر انه
ليس مـتديـنا و اقـصد احلـالي. لـقد رأيـنا ان ال ثـوابت حتـكم احلزبـيات الـعراقـية
اركسي البعثي كان امرا مهما بررت تلك احلزبيات لنفسها لتؤكد ان التحالف ا
ــاركــسـيــة و خط حــوزوزي فــأن كـان ابن عــاديــا لــيـكــون احلــلف الالحق بــ ا
كتب السيـستـاني يخـشى ان يتـجرأ الـناس ولـذا فهـو مقل بـالظـهور و مـتكفـال 
ابيه فـمثله وهو اللماح يعلم ان التـعامل معه بوجود ابيه لن يكون كذلك ان حدث
عـمم ام افـندية الـثياب. شيء لالب سواء من مـعاصريـه ومعاصـري ابيه من ا
كمـا ان كثيرا من معممي العراق لـهم وزراء و محافظ وحصص عتبات و مثل
هذه الـعالقة الضخـمة و غيـر احملسومـة ب االجهـزة الدينـية واحلكـومة و الدولة
قـامات فشـخصيـة مثل علي هي دليل مـرض ال دليل عافـية و ايضـا ومع حفظ ا
خـامـنه يي اخـذ مـوقــعـا حـاسـمـا في دولـة بالده و ال اعـتــقـد انه اقل تـقـيـيـمـا من
ا قـبل قـالـة هـذا عـلـمـا انـني وان كـنت الـتـقـيت بـرضـا قـد ـعـني بـا الـشـخص ا
الـتـحول في 2003 فال اريد ان يـفـهم غـبي او مـتغـابي او مـتـصيـد من حـثاالت
االعالم و نفايـات احلزبي انـني اكتب لغايـة شخصيـة نفعيـة فهذه التـقييمات ال
ا كـان هؤالء يـحصرون ـمزق ايـام نضـالي  اضعـها مع مـطلقـيهـا حتت حذائي ا
تعة ويالط بهم او يـفرون من احذية تركت اثـرها على وجوههم او يبـحثون عن "ا
الـشـرعـيـة "في لـنـدن!. موقـف رضا الـسـيـسـتـاني قـبـوال او رفـضـا سـيـضع حدا
لـلـدعايـات فـإمـا هي ليـست حـقـيقـيـة و امـا هي حقـيـقـية بـدرجـة اقل من دعـايات
اخلـصـوم و ان صار و قـبل فـسيـكـون ملـزمـا اكثـر من غـيره بـتحـويل الـنصح و
الرعـاية التي تتـكلم بها مرجـعية ابيه الى واقـع بدل ان تناله سمـعة من خصومه

و يدفع الـعراقيـون الثمن افـقارا و قتال و هـروبا نحـو حياة
افضل في الغرب" الكافر".

لن يـكـون ألي مـتـزعم حـزبي عـربي مـدع بـالتـدين ام ال
اي فضـل على رضـا ان شكل قـائمـة انـتخـابيـة او قرر
عـاصرين تـفضـلت علـيهم تقـد نفـسه للـوزارة فـكل ا
واشنـطن و زكتـهم طهـران عطـفا بـعد ان بـذلوا الـطاعة

تطوعا.
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جمال كوجر

الية لتشكيالتها ناقشة اجلوانب ا W∫ :شركة النفط الوطنية تنظم ورشة عمل  —Ë

الـعـطـاء وسرعـة الـتـأقلم والـصـبر
وقوة التحمل.

فـرصة الوصول الى مدن ومناطق
جــمــيــلــة في مــديــنــة ( هــورمــان)
الـتـابـعـة الى" حـلبـجـة" الـكـثـيرون
اول مــرة يــســمــعــون بـهــذا االسم
الـــذي يـــضم (بـــيـــارة- طـــويـــلــة-
وخـورمـال) وبـيـارة الـتي عـشـقـهـا
الــراحل اخلـبـيـر االمـني  واحملـلل
الـسـيـاسي " هـشـام الـهـاشـمي "اذ
كـان يسكن فيـها ويتمتع بـجمالها
وطـيبـة اهلـها حـتى قال ( لـو خير
ـا اخـترت لـي ان استـقـر واعـيش 
بـعـد بغـداد سوى مـنطـقة " بـيارة"
ـشـتـعـلة الن بـردهـا يـطـفئ الـنار ا
فـي قـلــبي حــزنــا عـلى مــا يــجـري

لوطني وابناء شعبي)
يتبع

W ∫ السفير التزكي في العراق خالل جولته في ميناء خور الزبير u

ـشروع قـاول ومـديـر ا ∫ مـديـر اخملـتـبر االنـشـائي الـذي اصـدر شـهادة فـحص حـدل الـتـربـة وا u*« o d?

واطني على هذا الطريق. وت الكثير من ا قيم هوالء يجب ان يحاسبوا انهم قتله   هندس ا وا
اجلرائم ال تسقط بالتقادم.

{ عن مجموعة واتساب

ان الستكمالها). وارسلها الى البر
ونـاقــشت شـركــة الـنــفط الـوطــنـيـة
خالل ورشة ,احلسـابات اخلـتامـية

للعام احلالي وموازنة 2022.
l{u « …—«œ«

واكـد الـنـائب الـثـاني لـلـشـركـة ليث
الشاهر في بيان امس ان (الشركة
حريـصة عـلى تنـظيم ادارة الوضع
ـملـوكة لـها  من ـالي للـشركـات ا ا
خالل الـتـخـطـيط الـواقـعي الـسـلـيم
لـنـشـاطـاتـهـا وفـعـالـيـتـهـا احلـالـيـة

ستقبلية). وا
ولـفت الى ان (هـذه الـورشـة تـهدف
الى مــراجــعــة ومــنـاقــشــة شــامــلـة
ــالـيـة لــتـشـكــيالتـهـا  لـلــجـوانب ا
وذلك من اجـل وضع مـــتـــطـــلـــبــات
الـــعـــمـل االســـاســـيـــة  وفق رؤيـــة
ـالي تــهـدف الى االرتــقـاء بــاالداء ا

s  œ«“u

بغداد

wKO UJO  q  VO  U √
هل هـو شيء غــريب ان يـتـصــرف االنـسـان مـثل مــكـيـافـلـي ذلك الـشـخص الـذي
ـــؤامــرة واخلــداع,يــكـــفــيه انـه صــاحب اشـــهــر قـــول في عــالم ارتـــبط اســمـه بــا
السيـاسة:الغـاية تبرر الـوسيلة.لـقد تصـرفت بحسن نيـة وبعد ذلك اكـتشفت انني
اقلـد مكيافلـي.كنت افعل ما فعـله قبلي بقرون,واكـتشفت ايضـا ان هناك من كان
يـقـلـده ايضـا دون ان يـعـرف.   بكل تـأكـيـد انا ال اخـدع الـنـاس قبل االنـتـخـابات
الئكة على تنفيذه.كما أنني لم اكن في فأقدم لهم برنامجا سياسيا تعجز حتى ا
يــوم مـن االيــام اشــغل مــنــصــبــا يــســد عــ الــشــمس,ثم عــرفت كـــيف اســتــغل
منـصبي.انا اعترف هـنا أنني قرأت كتـاب االمير فوجدته كـتابا عاديا,وهذا شيء
طـبـيعي ألنـني لـست مـسـؤوال رفيـعـا.وحـتى لـو كنت مـسـؤوال رفـيـعا فـلن تـفـيدني
خــلــطــة كــتــاب االمــيــر في شـيء ألنــني فــاشل بــالــفــطــرة في تــقــلــيب تــبــريــرات
الــسـرقـة,وتـكــوين مـنـطـق يـقـبــلـهــا.  انـا مـكــيـافــلي طـبق االصل,نــسـخـة من ذلك
سـتشار الـذي لم يفهـمه احد.وانـا اقول ما قـلت واصرّ علـيه.فهـناك ما هـو غير ا
معـروف في حيـاة مـكيـافلي.وكـنت مـصدومـا ح عـرفت انه" كـان وطنـيا",وكـانت
"عـاطـفـته الـوطـنـية هي احملـرك لـذهـنه"واالهم من كل هـذا انه كـان "اذالل ايـطـالـيا
اذالل له".انـا انــقل من الـيــوت الـنــاقـد والــشـاعـر االنــكـلــيـزي في مــقـال رائع عن
مـكـيـافـلي.لـيس هـذا كـل شيء فـهـنـاك حـلم مـكـيــافـلي الـذي كـان يـتـمـنى ان يـراه
يتحـقق وهو ان تكون "ايطاليا جمهورية موحـدة".   لنعرف الوطنية بأنها انشغال
صـير الوطن.هـذا يعني أنـنا في غالـبيتـنا العـظمى مـكيافـليون مـهمومون الذهن 
بقـضايا السيادة واالصالح ومحاربة الفـاسدين.ونحلم بوطن آخر نبحث عنه في
كـتابـاتنـا واحاديـثنـا وفي ثورة تـشرين.  بـالنـسبـة للـوطني احلـقيـقي تـكون الـكآبة
احـد اسرع االمراض الـيه.يفـقد شـهيته,ويـغضب,ويـنتـقد,ويـعاني من ايـة مجـاملة
تقـال في حق احد السـياسـي الذيـن يتمـتعـون باجلاه والـسلـطة.ولست اشك في

ان مكـيافلي كـان كئيـبا مثـلنا.يـريد ان يصنـع ايطالـيا جديدة
من اسـتــشـاراته لـكـنه ال يـرى شـيـئـا يـتـحـقق عـلى ارض

الواقع.
 نـحن ايــضـا نــشـعــر في احـيــان كـثــيـرة بــعـدم فــائـدة
الــكــلــمــات فـي تــغــيــيــر الــواقع.يــحــدث هــذا االمــر مع
الوطـني جـميـعا.مع مكـيافـلي وغيره.فـاجلمـيع يريدون
ان يروا وطـنـهم قويـا يـتطـور ال ان يـعبث بـه الفـاسدون.

-1-
ما أكـثر الذين ال يُـرضيهم مـا هم فيه من النـعم االلهيـة  فتراهم يـتسخـطون بدل

أنْ يشكروا ربهم على تلك النعم .
عنى آخر : و

ـا ال يلـيق انطالقـاً من قراغ عـقائـدي أو روحي او بطر انهم يـقابـلون تلـك النعم 
او اي سبب آخر ينسجم مع ما هم عليه من أوضاع نفسية واخالقية مأزومة .

-2- 
وقد يـستغـرب هؤالء من أبـطاء االسـتجـابة لدعـواتهم مع انـهم في احلقـيقـة حالوا
ا مَنَّ به عـليهم ـا هم علـيه من التـسخط واالستـخفـاف  بيـنها وبـ االستـجابة 

الربُّ الرحيم الكر الذي ال ينسى عبداً من عبيده على االطالق .
-3-

واآلن :
انقل لـلقار الـكر نصـاً مهماً يـضمن فيه االمـام احلسن الزكي (عـليه السالم)

ن قابل نِعَمَ الله بالرضا والقبول أنْ تستجاب دعواتُه .
جاء في اخلبر :

ان احلسن بن علي (عليه السالم) قال ألحدهم :
" يا عبد الله :

ؤمن مؤمناً وهو يسخط قِسَمَه  كيف يكون ا
ويحقر مَنْزِلَتَه 

واحلاكم عليه الله " ?
ان ثـــمــة اخــتالالً واضــحـــا في مــا يــنــطـــوي عــلــيه الــســـاخــطــون من اهــتــزازات
واضـطـرابات في بُـنْـيَتِـهم الـعقـائـدية واالخالقـيـة والروحـية والـسـلوكـيـة وتلك هي

هم: احلائل بينهم وب ما يريدون من سرعة االستجابة لِدَعَواتهم . وا
ان االمام احلسن (ع) قال :

" وأنا الـضامن لِمَنْ لم يهجس في قـلبه االّ الرضا أنْ يدعو
الله فيستجاب له "

وهـــكــذا يــدعـــونــا االمـــام احلــسن (ع) الـى الــتــســـلــيم
والــرضــا بـقــضــاء الــله تــعـالـى وفي ظلّ هــذه األجـواء
الواعدة روحيّاً واخالقيا فلن تبطأ االستجابه للدعاء. 

وهنا يكمن الدرس الثم .
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ـــرشـح وعـــضــو مـــجـــلس عـــلق ا
الـنواب الـسابق مـحمـد الدايني 
عـلى محاولة اغتـياله في محافظة
ديــالى  مـشـددا بـالـقـول إرهـابـكم
لـن يـخــيــفـنــا.  وقــال الــدايـني  لــ
(الـــزمـــان )  إن  (أعـــداء احلـــيــاة
وأذنــاب أعــدائــنــا غــربــان الــقــتل
واخلـــراب الــذين ســاروا بــديــالى
إلى الـهـاويـة اسـتـهـدفـوا مـوكـبـنا
في نـــاحــيـــة كــنـــعــان بـــســتـــوتــة
مــــفــــخـــخــــة) . وشــــدد بـــالــــقـــول
لإلرهـابـيـ (إرهابـكم لن يـخيـفـنا

نـحن اقـويـاء بـالـله واحلق عـدالة
رصاد). وفي وقت الـقانون لهم با
ســـــابق قــــال مـــــصــــدر امــــني  لــ
(الــزمـان )  انه (بـالـسـاعـة 2330
مـن يــوم 2021/9/13 انـــفــجــرت
عــبــوة نــاســفــة مــوضـوعــة داخل
ســتـــوتــة في مــحــافــظــة ديــالى -
قـضـاء بـعـقـوبـة - نـاحـيـة كـنـعـان
عـلى الشـارع العام اسـتهدفت رتل
ــرشـح والــنــائب عن مــحــافــظــة ا
ديـالـى الـسـابق مـحـمـد الـدايـني 
مـضيـفا  ان االنفـجار اسفـر ايضا
عـن إصــابــة ثالثـــة اشــخــاص من

حــمــايـته) . ومـن جـانب آخــر قـال
مـصدر أمني في ديالى لـ (الزمان)
امـس أن  (مـسـلــحـ مـجــهـولـ
أطـلـقوا الـنار عـلى سـائق شاحـنة
صــغـــيــرة  كــنــتـــر  قــرب نــاحــيــة
الـوجيهـية   على طريق بـعقوبة /
ـقـدادية والذوا بـالفـرار   مـبيـنا ا
أن الــضـحـيـة من سـكــان بـعـقـوبـة
وأن الــســلــطــات األمــنــيــة حتــقق
بــاحلــادث والـذي تــرجح أســبـابه
لــثــارات ونــزاعـات شــخــصــيـة أو
عـشائـرية ) .  فـيمـا اجتـمع رئيس
ديـوان الوقف السني سعد كمبش

 بـعدد من أئمة ديالى وخطبائها
مـوجها بـضرورة توحـيد اخلطاب
ـعتدل في خطب اجلـمعة مؤكداً ا
ــرحـلـة الــراهـنـة تــتـطـلب من أن ا
اجلـــمــيع الــوقـــوف بــشــكل جــدي
وحــازم لـلـتــصـدي لــكل مـحـاوالت
إثــارة الـفـ وإشـاعـة الـفـرقـة بـ

مكونات هذا الشعب ) .
مـن جــانــبـــهم ثـــمن أئــمـــة ديــالى
وخـــطــــبـــاؤهـــا  في احـــاديث لــ (
الــزمـان ) زيــارة كــمـبش وتــلـبــيـة
احـتـيـاجـات ومـتـطـلـبـات مـسـاجد

احملافظة.
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{ الـــــــــقـــــــــدس (أ ف ب) - غـــــــــرق
الفلسطينيون في نشوة "االنتصار"
بـعـد فـرار ستـة مـعتـقـلـ من سجن
جـــلـــبــوع اإلســـرائـــيـــلي الـــشـــديــد
احلـراسـة ولم يصـدقـوا مـا حصل
وتــداولـوا حــول الــروايـة قــصــصـا
لـتمـجيـد "بـطولـة األسرى الـفارين"
لــعل أبـرزهـا أن هـؤالء اسـتـخـدمـوا
لـعقـة" حلفر الـنفق الـذي خرجوا "ا
مــنه الى احلــريــة قــبل أن يُــعـتــقل
أربـــعـــة مـــنـــهم مـــجـــددا.وحتـــوّلت
لعقة إلى رمـز لعمية الفرار وإلى ا
رمــز لـلــنــضــال وألـهــمت رســامـ
وفـــنــانــ وشــعــراء وصــحــافــيــ
ورواد مــــــــــــواقـع الــــــــــــتـــــــــــواصـل
االجـتـمــاعي.ولم يـعـرف تــمـامـا من
لعـقة ولم يتم الـتأكد أطلق روايـة ا
مـن دقـتـهـا ال سـيـمـا في ظل غـيـاب
روايـة رسمـيـة لـتـفـاصـيل الـعـمـلـية
وفي ظل قـــرار إســرائــيـــلي رســمي

نع النشر.
nO uð …œUŽ«

وقـــال احملــامي رسـالن مــحـــاجــنــة
لــــوكـــــالــــة فـــــرانس بـــــرس في 15
أيـلول/سـبتـمبـر بعـد إعادة تـوقيف
ـعـتـقل الـفــار مـحـمـود الـعـارضـة ا
"قـال لي إن عمـلـية احلـفـر بدأت في
كانون األول/ديـسمبر" مـضيفا أنه
 اســـتــعــمـــال "كل مــا هـــو صــلب
خالل عـــمـــلـــيــة احلـــفـــر من مالعق
وصــحـون وحـتى يــد الـغاليـة".وفي
مــقـال أوردته صـحـيــفـة "جـيـروزالم
بوست" اإلسرائـيليـة في الثامن من
أيلول/سبتمـبر ذكرت أن السجناء
"حـفـروا الـنـفق بـاسـتـخـدام مـلـعـقة
صدئة... وهربوا عبر نظام الصرف
الـــصــحـي".وفي مــقـــال نــشـــر عــلى
ــوقع اإللــكـــتــروني "عــربي ?"21 ا
كـتب الـكــاتب الـفـلـســطـيـني سـاري
عرابي "بـاإلرادة والسهـر والكـتمان
وتـكــرار احملـاولــة والــتـحــايل عـلى
ـلعقـة... أمكن حـفر نفق العـدوّ وبا
حتـرّر مـنـه الـفلـسـطـيـني وانـحـبس
فــيه الـعـدو".عـلـى مـواقع الـتـواصل
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعـي فـي األراضـي
الــفــلـســطـيــنــيـة وفـي دول عـربــيـة

ــلـــعــقــة إلى رمــز حتـــوّلت فــجــأة ا
بطولي.وكتب شخص يدعى توفيق
ـسـوري عـبـر حسـابه عـلى تـويـتر ا
ـة... "مـلـعـقـة خــلـفـهـا أبـطـال وعـز
تـــــفــــوقت بــــقــــوتــــهـــــا عــــلى األمن

اإلسرائيلي".
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في األردن جـسّـد مصـمم الـغـرافيك
رائـد الـقطـنـاني عـملـيـة الفـرار عـبر
ـعـتـقـلـ مـسـلـحـ وقـد تـصـويـر ا
لـعقـة جسـرا نحو اسـتخـدموا يـد ا
احلـريـة وكـتب عـلى الـرسـم بـالـلون
األحمر "يا حرية".ونشر الرسم على
" وحـصـد مـوقع "مــلـتـقى فــلـسـطــ
إعــجـاب اآلالف من مــتــابـعــيه عــبـر
حـــــســـــابــــيـه عــــلـى فـــــيــــســـــبــــوك
وإنــســتــغــرام.ويــقــول الــقــطــنــاني
لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس "ال يـــوجــد
مـصـدر مـوثـوق يؤكـد اسـتـخـدامهم
ـلـعـقة" مـضـيفـا "هي تـصـوّر فني ا
بــحت لم يــقــصـد به احلــالــة بــحـد
ــا رمــزيــتــهــا".ويــتــابع ذاتــهـــا وإ
ـــلــعــقــة كــأداة حتــرّر "اعــتــمــدنــا ا
خـصـوصـا أنـهـا اسـتـخـدمت كـثـيرا
في مـعــركـة األمــعـاء اخلــاويـة" في
إشــارة إلى اإلضــراب عن الــطــعــام
كــخـطــوة احـتـجــاجـيــة يـخــوضـهـا
عتقلون الفلسـطينيون ب الفينة ا
واألخـرى احــتــجـاجــا عــلى ظـروف
اعــــــتــــــقـــــالــــــهم فـي الـــــســــــجـــــون
اإلسرائـيلـية.أمـا رسام الكـاريكـاتير
الـفلـسطـيني مـحمـد سبـاعنـة فنـشر
ثالثة رسوم على األقل توثّق عملية
الـفـرار تضـمـنت جـمـيـعـهـا مـلـعـقة.
وحمل أحدهـا عنوان "نـفق احلرية"
وفـيه رسم ألسيـر فلـسـطيـني يحـفر
لعـقة ومن خـلفه نـفقـا باسـتخـدام ا
الـــشــــمس وقــــد نــــشـــر فـي مـــوقع
صـحـيـفـة "الـقـدس الـعـربـي".ويـقول
سـبـاعـنـة "الواقـع أن عمـلـيـة الـفرار
كـــانت ســـاخـــرة أكـــثــر مـن الــعـــمل
الـكاريـكاتـيـري... ما قـام به األسرى
كــــومـــيـــديــــا ســـوداء حلـــفــــر نـــفق
حـريـتـهم".وفي الـعـام  ?1996جنح
األسير الـفلسـطيني الـسابق غسان
مـهــداوي وأسـيــر ثــان بـالــفـرار من

سجن كفار يونا ويقول إنها كانت
أول عـمــلـيــة فـرار تـنــفـذ عــبـر نـفق
بطول  11مـترا تـقريـبا بـاستـخدام
مسمار.ويـبدي مهداوي ( 48عاما)
الـذي قـضى مـا مـجـموعه  19عـاما
في االعــتــقــال ويــعــيش الــيــوم في
مدينة طـولكرم في الضفـة الغربية
إعـجـابه بـعـمــلـيـة الـفـرار األخـيـرة
ويــقــول "األســرى قــادرون عــلى كل

شيء حتى احلفر باألظافر".
…œUŠ  «Ëœ«

ــلــعــقــة "رمـز ويــرى مــهــداوي أن ا
لــلــعــمل الــشــاق الــذي بــذلــوه... ال
يـسـتطـيـعون أن يـحـفروا بـواسـطة
مــلــعــقـة فــاإلســمــنت يــحــتـاج إلى
أدوات حادة حديثة" خصوصا في
مـعـتـقل مـثل جـلـبـوع أو مـا يـسمى
ب"اخلزنـة".ويرجّح األسيـر السابق

عتقلون الفارون جنحوا أن يكون ا
في "تـهـريب مـنـشـار صـغـيـر بـحجم
ــا خــمــســة ســنــتــيــمــتــرات أو ر
مسمـار أو مطرقـة صغيـرة حصلوا
عـلــيـهــا خالل أعــمـال تــرمـيم داخل
ـعــتـقل" عـلى غـرار مـا حـدث مـعه ا
في عملية هـروبه.ويضيف مهداوي
الــذي اعـتــقل ضــمن خـلــيــة تـابــعـة
حلركة فتح خالل االنتفاضة األولى
ــا هــربــوهــا (األداة) خالل نــقل "ر
أحـــــدهـم إلى ســـــجـن آخـــــر أو إلى
احملـــكــمــة أو الـــعــيـــادة".وبــحــسب
سـباعـنة الـذي سـبق أن قضى سـتة
أشـهـر رهن االعـتقـال بـسـبب عـمله
تـــــــــغــــــــــيب األدوات احلــــــــــادة عن
ـــعــتــقـالت.ويــشــرح كــيـف يــعــمل ا
األسـرى الـفـلسـطـينـيـ عـلى إعادة
ـعتقل بطريقة تدوير كل ما يدخل ا

فني للكويتي ميثم عبدال كناية عن
يـد تـقــبض عـلى مـلـعــقـة.كـمـا وجـد
ـلــعـقــة مـادة دســمـة كــثـيــرون في ا

إلطالق النكات.
فـنشـر شاب مـقطع فـيديـو لم يظـهر
فـيه وجـهه أثــنـاء اتـصــاله بـخـدمـة
الطوار اإلسرائيلـية ليخبرهم أنه
ـنـطـقة "شـاهـد سـتـة مـشـبـوهـ بـا
عـــنــدنــا وكـل واحــد مــنــهـم يــحــمل
مــعــلــقـــة أحــدهم اســمـه مــحــمــود
واآلخر زكريا".ومن بـ "الهاشتاغ"
ـــلـــعـــقــة الـــتي أطـــلـــقت عـــبـــارة "ا
ــعــجــزة".ويــقــول مــهــداوي الـذي ا
أعـيد اعـتقـاله وأفـرج عنه في الـعام
ــــعـــتـــقالت " ?2009الــــفـــرار من ا
اإلسرائـيلـية فـكرة تالزم كـل أسير"
مـعـتـبـرا أن عـملـيـة الـفـرار األخـيرة

"سيخلدها التاريخ".

احلـياة مـلـيـئـة بـالـتحـديـات  والـصـعـوبـات لذا األنـثى رغم رقـتـهـا وحـنـانـها
ـرأة هي مكـونة حتـتاج إلى الـصالبة والـقوة في مـواجهـةهذه الـصعـوبات ا
اجملـتـمع حـيث دخـلت في جـمـيع مـيـادين احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة
واالقتـصادية والفن الثقافة وتركت لها بصمـة مهمة ولها عليه تمام السلطة

حيث ال يعمل  شيء في هذه احلياة إال بها وألجلها.
ـرأة القوية قادرة على حتدي جميع ظروف احلياة القاسية لتبقى صامدة ا
ودؤؤبـة فهي تصنع سـعادتهـا بنفسـها دون انتـظار ألحد. وكمـا يقُال أقوى

رأة كائن على وجه األرض هي ا
ـرأة ذات الشخـصية الـقوية تـرى نفـسها مـكملـة للـرجل وليست تـابعة له ا
لـذلك هي ال ترتـبط بسـهولـة ألنهـا جتد صـعوبة فـي العثـور على رجـل يراها
كما ترى نفسها. بل هي من تلد نصف اجملتمع وتربي بقية النصف اآلخر.

تلئ باحلنان والرقة  وهي عبارة عن مخلوق 
األنـثى القوية هي من حتطمت الـبتلة اخلاصة بهـا لتصبح أجمل من الزهور

األخرى كافة.
كنها أن تبتسم في الصباح وكأنها لم تكن تبكي في ـرأة القوية هي من  ا
الـليـلـة الـسـابـقـة وال تلـعب دور الـضـحـيـة وال تـثيـر الـشـفـقـة بل تقـف وتُحل

مشاكلها بنفسها.
تـبـتـلـعـهـا بـصـمت وتـكـمل ـرأة الـقـويـة ال جتـعل احلـاقـدين يـروا دمـوعــهـا  ا
ـرأة الـقويـة هي الـتي يـكون بـداخـلـهة وجع طـريقـهـا رافـعة رأسـهـا بـفخـر .ا
وتـخرج لـلـجمـيع ملـكـة وكأن شي لم يـحـدث  حيث ال تـسـتلم حـ تـكسـرها

الضروف بل تصبح اقوى
ـرأة األمان صارت مـثل الوطن بـالنسـبة إلـينـا لذلك هي أفضل إن أُعـطيت ا
مــربٍ لــلـرجل فــهي تــعـلــمه آداب الـســلــوك واألخالق الـنــبـيــلــة والـفــضـائل

شاعر. وا
ــعـنى أسـاس اجملــتـمع فـهي األم ُـلــقـبـة بـنــواة اجملـتـمع   غـيـر ذلك أنــهـا ا
ا رأة لـيـست  بقـسـوتهـا وسيـطـرتهـا وإ واألخت والـزوجة واألبـنـة .فقـوة ا
ـقدار حـنـانـهـا وعـطـفـها ومـشـاعـرهـا وسـخـائـها فـي العـطـاء والـتـضـحـية
ـرأة تـكون فـي قوة وقـدرتـهـا عـلى بـنـاء وطن آمن لـكل من حـولـهـا. إنّ قـوة ا
رأة شـخصيتهـا فإنّ الشخصـية هي التي تعكس مـا بداخلنا. لن تـسيطر ا
ـفـرّغــة من الـعـواطف واألحــاسـيس هي الـتي ــرأة ا الـقـويــة عـلى زوجـهـا ا
رأة القوية هي التي تصنع مجتمعًا قويًّا وزوجًا قويًّا ستفعل ذلك دائمًا. ا
رأة الـقوية هي التي جتيد تأدية دورها ومـستقبلًا رصيناً مـشرقًا ألبنائها. ا
ـرأة مثل الـغصن الرطب سؤولـية.ا في احلـياة فـتكون عـلى قدر كـافٍ من ا
في الـرياح تـميل في كل جانـب ولكنـها ال تـنكسـر في العـاصفـة. ألنها روح

احلياة ومصدر كل شي وأحلى هدية قدمها الله إلى اإلنسان.
 فـتحية حلواء الـتي تملك العـقل والرجاحة لـتكون خيـر عون للجـمتع  مهما

كوني البطلة في حياتك وليست الضحية. واجهات  تعددت ا

عتقل الفلسطيني الستة  لعقة رمزا لعملية فرار ا سجد األقصى وقد أصبحت ا e∫ شخص يحمل ملعقة خالل تظاهرة في باحات ا —

"ال نتـخيـلها نـحن في اخلارج".وفي
التجـمعات والتظـاهرات التي عمّت
الـــضــفـــة الــغـــربــيـــة وقــطـــاع غــزة
والـقـدس الـشـرقـيـة وبـلـدات عـربـية
إسرائيلية حمل متظاهرون مالعق
في أيـديـهم وهـم يـحـيــون "بـطـولـة"
عتقل الفارين.عبر صفحته على ا
ــتــحف مــوقع فــيـــســبــوك نــشـــر ا
ـتـحدة الـفـلـسطـيـني في الـواليات ا
ـلعـقة مـعدنـية ثـبتت عـمال بصـريا 
بـشريط الصق بـالـلون األسـود على

سطح أبيض. 
wM  qLŽ

وكــــتب في مـــنـــشــــوره "عـــمل فـــني
ــلـــيــون ـــزايــدة تـــبـــدأ  جــديـــد ا
دوالر".ونــــشــــر مــــوقـع "اجلــــزيـــرة"
اإللـكـتـروني الـثالثـاء مـقـطع فـيـديو
نحوتة "ملعقة احلرية" وهي عمل

بغداد

  Í“u  vM

W½U √ pðu

بغداد

wFOÐd « ‚U²A
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ســكـان مــديــنـة الــهـرمـل الـتي تــعـدّ
مــعـقالً حلــزب الـله لــفـرانس بـرس
بفخر "إنها مساعـدة إنسانية تلبية
ـؤسسـات التي حلـاجات الـناس وا
تعنى بـاخلبز والطـح واحلاجات

األساسية".
X R  dOÐbð

وأكـد أن "حـزب الله لن يـأخـذ مـكان
الـدولة هـذا تـدبيـر مـؤقت إلى ح
قــيــام الــدولــة بـواجــبــاتــهــا".وأثـار
إعالن حـزب الله الـقـوة العـسكـرية
والـســيـاسـيـة األبـرز في الـبالد في
 19آب/أغــســطس عـزمـه اسـتــقـدام
الـــوقـــود من طــــهـــران انـــتـــقـــادات
ســـيـــاســـيـــة مـن خـــصـــومه الـــذين
يـتهـمـونه بأنه يـرهن لـبنـان إليران
فـيـمــا كـانت الـسـلـطــات الـلـبـنـانـيـة
أعـــلــنت مــرارا أنــهـــا مــلــتــزمــة في
ـصرفـيـة عدم ـاليـة وا تـعـامالتهـا ا
خرق العقوبات الـدولية واألميركية
فروضة.وقال نصرالله اإلثن إن ا
حـزبه اتـخـذ قـرار وصـول الـبـواخر
اإليرانية الى مرفأ بانياس للحؤول
دون "احــراج" الــدولــة الــلــبــنــانــيــة
وتعرضـها "لعقوبـات" موضحا أنه
ســتــنــطــلق بـاخــرة مــازوت ثــانــيـة
"خالل أيــام قــلـيــلـة" بــيــنـمــا بـدأت
بـــاخــرة ثـــالـــثــة اإلثـــنـــ حتـــمــيل

ّ االتــفــاق عــلى إعـداد الــبـنــزين و
بــــــــــاخـــــــــرة رابــــــــــعـــــــــة حتــــــــــمل
ـازوت.وجــاءت خـطـوة حـزب الـله ا
عــــلى وقع أزمــــة شح احملــــروقـــات
الــتي تــنـعــكس بــشــكل كـبــيــر عـلى
مختـلف القطـاعات من مستـشفيات
وأفـران واتـصـاالت ومـواد غـذائـية
في خضم انهيار اقتصادي مستمر
منذ عام صنفه البنك الدولي ب

األســــوأ في الــــعـــالم مــــنـــذ .1850
ـاضـيـة تـراجـعت وخالل األشـهـر ا
تدريجا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان
ناطق ما على توفير التغذية لكل ا
أدى الـى رفع ســـاعــــات الـــتـــقـــنـــ
لتتجاوز  22ساعة يوميا. ولم تعد
ولدات اخلاصـة قادرة على تأم ا
ــازوت الالزم لــتــغــطــيــة ســاعـات ا
انـقـطـاع الـكــهـربـاء.وفـقـدت الـلـيـرة
ـئـة من الــلـبـنـانـيـة أكـثـر من  90بـا
قيمـتها في مقـابل الدوالر األميركي
في السـوق السـوداء. إال أن العـملة
البنانيـة شهدت حتسنا طـفيفا منذ
تشكـيل احلكومة اجلـديدة قبل أيام
بعد فراغ استمر  13شهرا فاقم من
lirar- حـدة األزمــة.وبـحـسب مـوقع
 ate.orgتـراجع سـعـر الـصـرف من
 18ألــفــا إلى  14ألـــفــا في مـــقــابل

الدوالر في السوق السوداء.

{ العـ (لـبنـان) (أ ف ب) - دخلت
عـــشـــرات الـــصـــهـــاريج احملـــمـــلـــة
ــازوت اإليـراني الـذي اسـتـقـدمه بـا
حـزب الـلـه من داعـمــته الـرئـيــسـيـة
طهران صـباح اخلمـيس الى لبنان
آتـيـة من سـوريـا اجملـاورة وفق ما
أفــاد مـراسـل وكــالـة فــرانـس بـرس
عـلى وقع اسـتـقـباالت شـعـبـية.وفي
إطـار مـسـاعـيه لـلـتـخـفيـف من أزمة
محروقـات حادة يشهدهـا لبنان مع
تـراجع قـدرته عـلى االسـتـيـراد على
وقع انـهــيـار اقـتــصـادي مــتـسـارع
اضي أن أعـلن حـزب الـله الـشـهـر ا
ــازوت بـــاخــرة أولـى مــحـــمــلـــة بــا

ستبحر من إيران. 
 ”UO½UÐ Q d

وقـال األمــ الـعــام لـلـحــزب حـسن
نــصـــرالــله اإلثـــنـــ إنــهـــا أفــرغت
حمولتها في مرفأ بانياس في غرب
سـوريا.وبـدأت عـشرات الـصـهاريج
ذات الـــلــوحـــات الـــســوريـــة تــدخل
صباحا على مـراحل منطقة الهرمل
(شرق) عبر معـبر غير شرعي وفق
ما أفاد مراسل فرانس برس. وعلى
طول الطريق باجتـاه مدينة بعلبك
جتـــمع الـــعــشـــرات من مــنـــاصــري
احلــزب ابـتــهــاجـاً ورفع بــعــضـهم
أعالم احلزب بـينمـا أطلقت الـنساء
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ـبـكـرة ونـشـهـد إقـامـة مـأدبـة يـقـتـرب مـوعـد اجـراء االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة ا
الـطعام وزيارات تفقدية الى االحياء السكنـية واقامة بطوالت رياضية بلعبة
كــرة الـــقــدم والــبــعض اقـــام مــهــرجــانـــات شــهــريــة والـــبــعض االخــر قــام
تـعفـفة وغـيرهم قام بـتقـد خدمات الى ال الى الـعوائل ا في  ارسـال  ا
االحـيـاء السـكـنـية النـعـلم اين كـنـتم سابـقـا هل في غـفـوة او ماذا ولالسف
اصـبـحت االنـتـخـابـات ذات طـابع قـبـلي حـيث كل مـرشح يـجـتـمع مع زعـيم
قــبــيــلــتـه من اجل الــتــحــشــيــد لـه بــيــوم االقــتــراع وضــمــان اصــواتــهم له
ـنــبـر الـصـحـفي بـالـصـنـاديـق عـلى كـافـة الـعــراقـيـ نـنـاشــدكم ومن هـذا ا
ثلكم احلـر عليكم االبتعاد كل البـعد عن احملسوبية والقبلـية واختيار من 
ـلفـات الفسـاد واجملرب ال يـجرب اخـتاروا الـشبان من لم تـلطخ ايـاديهم 
 الـذين لم يـقدمـوا شيئ ـسـتقـبل واتـركوا اخلـتـياريـة واجملربـ فـهم قادة ا
ـنـزلق خـطـيـر بـسبـب تفـشي  الـعـراق االن  بـتـاتـا الى الـعراق والـعـراقـيـ
ـختلف مـرافق الدولـة العـراقيـة وحيـتان الـفساد الي واالداري  الـفسـاد ا
نـتهى احلـرية واجلهـات الرقابـية والـقانونـية تقف الـكبيـرة تسرح وتـمرح 
شــبـه عــاجــزة امــامــهم وقــرارتــهــا بــحــقــهم خــجــولــة
لــــــغــــــايـــــة  صــــــوتـك امـــــانــــــة انـــــتــــــخـب الـــــنــــــزيه
والـكـفـوء انـتخب مـن هو االجـدر بـتـمـثـيـلك بـاجمللس
الـنيـابي وابتـعـد عن النـهاب  فـهم ذاهبـ الى اسوء

انا لله وانا اليه راجعون
”U?³??Ž امس اجلــمـعـة في الــنـجف االشـرف دفـن ابن عـمي وزوج اخـتي 
bLŠ« uÐ« ® s© الـذي توفي في الرابع من الشهر احلـالي في ليبيا حيث Š
ـدة اسبـوع مع  s Š كـان يـقـيم منـذ سـنـوات. بجـهـد ومتـابـعـة من ولده
ؤسسات الـصحية في ليبيا وسفارة السلطات الليبـية وشركات الطيران وا
الـعـراق في تـونـس (لـعـدم وجـود سـفـارة عـراقـيـة في لـيـبـيـا حـالـيـا)  نـقل
جثمـانه عبر تـركيا الى بـغداد حيث وصل ليـلة اخلمـيس كما وصل قبل ذلك
b?L?Š« Â« w²?š«Ë s ونـقل الى الـنـجف حـيث  تـشـيـيعـه ودفنه ?Š Áb? Ë
صبـاح امس بترتيب من »tzUMÐ«Ë œ«u'« b?³Ž wš وبحضـور عائلة الـفقيد

ـعارف في ـوجودين في الـبـصرة وبـغداد وعـدد من افـراد عائـلـتنـا واالصدقـاء. الـشكـر جلمـيع االصـدقاء وا ا
وظف احمللي  في طرابلس الـذين تابعوا مشكلة نقل اجلثمان وزارة اخلارجـية وسفارة العراق في تونس وا
ـتابعة عن بعد ني انـي لم استطع احلضور مع الـعائلة  مكـتفيا با ا ا ساعدة.و وابدوا اراءهم وعرضـوا ا

وقراءة الفاحتة تغمد الله فقيدنا والى رحمة الله مبتهال اليه تعالى ان يتغمده برحمنه ويدخله اجلنة.
 ËdOÐ ≠ 5 Š s ×

ازوت إيراني إلى منطقة الع في الهرمل في البقاع شرق لبنان Ë“U ∫ وصول شاحنات محملة 
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الزغاريد ونـثرن األرز والورود على
الـصـهـاريج الـتـي أطـلق سـائـقـوهـا
الـعـنـان ألبواقـهـا.وأظـهرت مـشـاهد
بـــــثت عــــبـــــر وســــائل الـــــتــــواصل
االجتماعي رجاال يـطلقون النار في

الـــهــــواء ابـــتـــهـــاجـــا عـــنـــد مـــرور
الــشــاحــنــات.وتــضم الــقــافــلــة 80
صـهــريـجــا بـســعـة أربـعــة ماليـ
لـيـتـر عـلى أن تـفرغ حـمـولـتـها في
مـخازن مـحطـات األمانـة في مديـنة

ـدرجـة مـنـذ الـعـام 2020 بـعـلـبك ا
عـلى قـائـمـة الـعـقـوبـات األمـيـركـية
قـبل أن يــتم تـوزيــعـهــا الحـقـاً وفق
الئـــــــحــــــة أولــــــويـــــــات حــــــددهــــــا
احلزب.وقال جواد ( 50عاما) أحد

{ واشـــــــنـــــــطن (أ ف ب) - وافـــــــقت
واشنـطن عـلى عقـد لـصيـانة أسـطول
الـسعـوديـة من طـائرات الـهـلـيكـوبـتر
حسـبمـا أعلـنت اخلارجـية األمـيركـية
اخلــــمـــيس وهـــو الــــعـــقـــد األول مع
ـمـلـكـة مـنـذ وصـول جـو بـايـدن إلى ا
البيت األبـيض.يهـدف العقـد الذي قد
تـصل قـيمـته إلى  500مـلـيون دوالر
لضـمان صـيانـة األسطـول السـعودي
ـــروحــــيـــات وال ســـيــــمـــا تـــلك من ا
الـهـجـومـيـة من طـراز أبـاتـشي وبالك
ـسـتــقـبـلي هـوك وكــذلك األسـطــول ا
لــطـائـرات الــهـلـيــكـوبـتــر اخملـصـصـة
لــلــنــقـل من طــراز شــيــنــوك وفق مــا
أوضـحـت اخلـارجـيــة األمـيــركـيـة في

بيان.
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وأشار الـبيـان إلى أن الـعقـد يتـضمن
إرســال مـسـؤولــ أمـيــركـيــ اثـنـ
و 350موظفا من شـركات تعاقد إلى
.وبـايدن الـسعـوديـة عـلى مدى عـامـ
الـــذي كـــان قــد وعـــد قــبـل انــتـــخــابه
ة ـمـلـكة عـلى جـر ـحاسـبـة قادة ا
مـقــتل الـصـحــافي الـســعـودي جـمـال
خـــاشـــقـــجـي في قـــنـــصــــلـــيـــة بالده
بـــاســــطـــنـــبـــول في  ?2018أمـــر في
الــربــيع بـنــشـر تــقــريـر اســتـخــبـاري
أميـركي خـلص إلى "استـنـتاج مـفاده
ـــمـــلـــكــة الـــعـــربـــيــة أنّ ولي عـــهــد ا
الـسـعـوديــة مـحـمـد بن سـلـمـان أجـاز
عملية في اسطنبول بتركيا العتقال
الــــصـــحــــافـي الـــســــعــــودي جــــمـــال
خــــاشـــــقــــجـي أو قــــتـــــله".ورفـــــضت
السعودية "قطـعاً" ما ورد في التقرير
األميركي فيمـا امتنعت واشنطن عن
فـــرض عــقـــوبــات عـــلى ولي الـــعــهــد
السعودي.وأعـلن البنـتاغون أنّ وزير
الـدفـاع األمـيـركي لـويـد أوسـ الـذي

ـاضـي زيـارة كـانت ألـغى األســبـوع ا
مقرّرة إلى السعودية "يأمل" في لقاء
ـمــلـكـة األمـيـر مـحـمـد بن ولي عـهـد ا
سلمان.وزار أوس اخلليج األسبوع
ــاضي لـــشـــكــر حـــلـــفــاء الـــواليــات ا
ـــتّــحــدة عــلى الـــدعم الــذي قــدّمــوه ا
للـجسـر اجلوي الـضخم الـذي أقامته
ــفــاجئ واشـــنــطن بــعــد الـــســقــوط ا
للحكومة األفغـانية واستيالء طالبان
عــــلـى الــــســــلـــــطــــة في كـــــابــــول في
آب/أغـسطـس.وشمـلت جـولـة الـوزير
األمــيــركي اخلــلـيــجــيــة كالً من قــطـر
والبحـرين والكويت وكـانت تتضمّن
مـــحــطـــة في الــســـعــوديــة لـــكنّ هــذه
الزيارة أرجئت في اللحظات األخيرة
إلى أجـل غــيــر مـــســمّى.وأتـى إلــغــاء
الزيارة في وقت تـشهد الـعالقات ب
ـمـلكـة الـعـربـية تّـحـدة وا الـواليـات ا
الـسـعـوديـة تـوتـراً مـنـذ تـسـلّم بـايدن
تحدّث مفاتيح البيت األبيض.وقال ا
بــاسم الــبـنــتــاغـون جــون كــيـربي إنّ
زيـــارة أوســـ إلى الـــســـعــوديـــة "لم
حتـــدث ألســبــاب تــتـــعــلق بــاجلــدول
الـزمني لـلـجانب الـسـعودي" مـشـيراً
ّ أسـاسـاً الــتـرتـيب إلى أنّ الـزيــارة 
لـهـا على عـجل.وكـان بـايـدن أمـر مـنذ
ــراجــعــة كل عــقــود بــدايــة واليـــته 
الـسالح الــتي أبـرمـهـا ســلـفه دونـالـد

ترامب مع السعودية.
الـى ذلك وضــــعت طـــائــــرة "بــــويـــنغ"
خــارجـة عن اخلــدمــة عـلـى جـرف في
الساحل اجلنوبي لـبالي بهدف جذب
الــــــــــزوّار إلى هــــــــــذه اجلـــــــــزيـــــــــرة
اإلنـدونـيــسـيـة الـتي لـم تـعـد بـسـبب
الـوبـاء تـسـتـقـطب أعـدادا كـبيـرة من
السيّـاح كمـا في سابق عـهدها.وركّب
نحـو عشـرة عمّـال هذا األسـبوع قطع
ـة الـتي هي من هـذه الـطـائــرة الـقـد

الــتـراخــيص الالزمــة.غـيــر أن بـعض
سكـان بالي أعـربوا عن خـشيـتهم من
أن تــؤدّي هـذه الــطـائــرة إلى تــلـويث
الشـاطئ.وقـد رفعت الـسـلطـات بعض
عمـول بها في اجلـزيرة هذا القيـود ا
األسـبـوع بـعــد تـسـجـيل مـسـتـويـات
مـرتفـة جـدّا من اإلصـابات والـوفـيات

في تموز/يوليو وآب/أغسطس.

أن تــتـحــوّل (الـطــائــرة) رمـزاً يــعـطي
أمـال بــــــــعــــــــودة الـــــــســــــــيــــــــاح إلى
بالي".وكشف أن الطائرة التي قُطّعت
إلى أجـزاء مـتـعـدّدة كـانت عـلى وشك
أن ترسل إلى الص إلعـادة تدويرها
قبل أن يـشتـريهـا.وقد اسـتغـرق األمر
أســبــوعــا كــامـال لــنــقل الــهــيــكل إلى
اجلـــرف بـــعـــد االســتـــحـــصـــال عــلى

فكـرته في إنـعـاش القـطاع الـسـياحي
الـذي تـأثـر بـشـدّة جرّاء إغـالق حدود

البلد للسياح األجانب.
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وقــال لــوكـــالــة فــرانس بــرس "كــانت
تـداعــيـات كــوفـيـد- 19وخـيــمـة عـلى
بالي. فـلم يأت أي سـائح منـذ سنـت
تقريـبا بـسبب تدابـير اإلغالق. وأريد

طــراز "بـــويــنغ  ."737وقــد وضـــعت
عـلى جــرف مـطلّ عـلى شــاطئ نـيـانغ
ـ مالك نيـانغ.ويطـمح فـيلـيكس د
الــطـائــرة اجلـديــد إلى أن يــحـوّلــهـا
مـكـانـاً ينـزل فـيه الـسـيّـاح يـسـتـقطب
الـراغـبـ فـي الـتـقـاط صـور خـارجـة
ـــقـــاول ـــألـــوف.ويـــأمـل هـــذا ا عـن ا
ــقـيم في بــالي أن تـسـاهم الـروسي ا

WK³I*«  UÐU ²½ùUÐ   Òu QÝ

ـواطـنـ لـيـس الـيـوم بل قـبل كل ثـمــة سـؤال مـحـيـر يــطـرحه الـكـثـيــر من ا
انيـة .. سيـما بـعد حـيرة الواقع الـذي وقعـوا ب فـكيه جراء انـتخـابات بـر
مـشــاركـات انـتـخـابــيـة سـابـقـة واسـعــة وخـيـبـات امل كـبــيـرة بـاحلـكـومـات
ـشـاركـة وطـمـوح حتـقـيق األهـداف بـعـيدا ـسـؤولـ .. حـتى غـدا حـلم ا وا
ـنـال .. بـعـد ان حتولت وتـرجـمـة نـتائـج االنتـخـابـيـة الى منـجـزات حـزبـية ا
تلونون .. يـلتهم كعكتها احلزبـيون والكتلوي والطائفـيون والوصوليون وا
كل حـسب ذوقه ومـزاجه من خالل دائـرته ومـؤسـستـه احلكـومـيـة بل حتى
زاد ـناصب تباع وتـشترى بطـريقة ا االهـلية وغيـرها ... التي غـدت فيها ا

باح بعد ان كانت مستورة محدودة أيام زمان.  العلني ا
قـبلة وان نشجع عـليها النها قـال احدهم : ( يجب ان نذهب لالنـتخابات ا
ـا يـسمـى باالنـتـقـال الـسـلـمي لـلـسـلـطـة .. وان السـلم الـوسـيـلـة الـوحـيـدة 
واألهــلي واالمن الـوطــني مـرتــبط ارتـبــاط وثـيق بــنـتــائـجــهـا ويـتــوقف عـلى
ـشاركاتـية الـشعبـية الى حد كـبيـر ) .. فيمـا قال اخر : ( ان مـخرجـاتها ا
وت الـشعب العراقي خرج عن بكرة ابيه على اسنة احلراب برغم ادوات ا
والـتهديد ... لكنه حتداها جميعا وشارك بأول انتخابات شهدها البلد بعد
ائة تقـريبا مفترضـا على النخب ان تسعى  2003بـنسب بلغت سبـع با
شاركة والـتصويت اإليجابي جـاهدة القناع الـشعب  بضرورة اخلـروج وا
ـقبـلة التي يـعدها الـبعض مـفصلـية في إعادة الـفاعل بـعملـية االنتـخابات ا
بـناء الصف والـلحمـة الوطنـية وإيجـاد توليـفة حكـومية وقـيادة جديـدة اكثر
كن وضع عـجلة الـعراق عـلى سكة ـا  تالئـم وانسجـام للـواقع اجلديد و
قــطـار الـتـصـحــيح واإلصالح سـيـمــا بـعـد سـنـوات مـن الـفـسـاد واخلـراب
ـا يتداول وبـعضه يصل حد واالنـفالت األمني .. ) . هذه اآلراء وغـيرها 
ـكن نشـر غسـيله من اراء لم ـا ال  الـقـدح والسب والـشتم .... والـكثـير 
تـطــلق زورا وال بـهـتـان وال عـبــثـا وال عـدم وطـنـيــة .. لـكن مـرارة الـتـجـارب
كن الـتحـقق مـنهـا والـقاء نـظـرة خاطـفة او الـسـابقـة مـا زالت جاثـمـة .. و

فاحصة باخلروج الى أي شارع ومدينة وقرية تنبئك عن هذا احلال . 
ا هم فيه قـطعا ان الـعراقيـ يتطـلعون بـامل كبيـر الي وسيلة تـخلصـهم 
من فـساد وسطوة قوى سيطـرت وهيمنت خالل خمسـة عشر سنة ماضية
دون ان حتـقـق شيء من طـمـوحـات الـشـعب الــعـريـضـة الـتي كـانت بـوسع
فـرحـتـهم بالـتـغـييـر حـتى أصـبحت جـزء من مـأسـاتـهم على من انـتـخـبوهم
ـ وال يـحـبـون وخـيـبـوا ظـنــونـهم .. صـحـيح ان الـعـراقـيـ اكـثـرهم مـسـا
اعــادت عــمـلــيــة الـكــر والـفــر والــدم واجملـازر ... الــتي تــرافق االنــقالبـات
ـزعـومـة الـتي لم تـغـيـر من واقـعـهم شيء .. اال ان طـمـوحـاتهم والـثـورات ا
كن ان تكون االنتخابات بطرقها ووسائلها مـتطلعة فعال حللول ناجعة ال 
ـعتادة واجملربة سـابقا ان تفضي الى مـا يرتقي الى ذلك الطـموح الكبير ا

 ..
ــا اشــجع االخــرين شــريــطـة ان أرى انـي سـاذهـب الى االنــتـخــابــات ور
بــصــيص امل بــاإلصالح وحتــقـيق آمــال الــشــعب الـتـي ال تـتــحــقق بـذات
ــطـروحـة .. فــان حـجم ـنــاهج احلـزبــيـة ا األســمـاء والــوجـوه فــضال عن ا
ـكن االمــنــيـات اصــبح اكــبـر من إمــكــانـات الــكــتل واألحـزاب لــدرجــة ال 
لـلمواطن ان يـكتفي بالـذهاب لصنـاديق االقتراع لالدالء بصـوته ومنح ثقته
وشــرعـنــة الـسـلــطـة الــقـادمــة دون ان تـكن له ضــمـانـات
ـقومات لبلد عـيـــش آمن وبيئة خدمـية حتقق ابسط ا
ــنــهـوبــة ... هــنــا تـكــمن عــلــيـة ــلـيــارات ا الــنــفط وا
االنـتخـابات فضال عن الـناخبـ وامنـياتهم الـظاهرة

والباطنة ..

بغداد
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َوجَ بِـإحساس هَمَـستُ أنا في أُذُنِ صَـغيـري إِذ نحنُ مـنبَـطِحـونَ على سَـاحِلٍ وإذ نَتَـأَمَّلُ ا
وإذ نـحنُ نَـلُوكُ حَـلـوىً حَـمَلْـنَـاها ونَـتَـمَزْمَـزُ بِـعَصـائِـر مِن أنَـاناس وإذ حـالُـنا كـحـالِ قِردينِ

ِ يَُفلّيَ أحدُهما اآلخرَ بإستِئناس; مُستَرخِي
سَترى يا صَغيـري لَوحةً لِنَورسٍ يَهبِطُ من السَّـماءِ فَيَغطُسُ في مَوجِنـا ستكونُ لوحة خلّابةً

وتُقَطعُ األنفاس.. فهَبَطَ النّورسُ فَلَبَطَ صَغيري;
ٍ وإيـناس أنتَ إذاً أبي وأنتَ ربي ولكَ لومـا أنتَ للـغيبِ عَـلّام أبَـَتاهُ لَـمَا خلـبـاياهُ أبَـنتَ بيـق

فُؤادي أسلَمَ وَاحلَواس!”
رَدَدتُهُ; كَـلّـا بُـنَيَّ وإنَّـمـا هيَ نـظرة فـي الفَـضـاءِ عَـلِـمتُ مِـنهـا مـا في الـنّـوارسِ مِن إنـعِـكاس
قياسُ بالـقِسطاس وهـاكَ الثَّانيةُ وإنّـما رَبّي وَرَبُّكَ اللهُ الذي بـيدهِ القلمُ والـقِرطاسُ وبيـدهِ ا

فَإرتقِبْ معيَ وإذ يَنفَلِقُ مُوجُنا عن حوتٍ مُحَلقٍ في الفضاءِ فَإنتِكاس.
وإن هيَ إلّا هُنَيهاتٍ حتّى حَلَّقَ احلُوتُ في الهواءِ بِبهجةٍ وحَماس. فقَالَ صغيري;

بل أنت رَبي وإستَسلَمَ لكَ فؤادي واحلَواس فإن كانتِ األولى نَظرةً فما قولُكَ في الثّانيةِ إذ
اءِ بإنغِماس. احلُوتُ حتتَ ا

أجـبـتُهُ بـإحتـبـاس; كَلّـا بُـنَيَّ! إنَّـما هيَ نـظـرةُ تَصَـفُحٍ في سِـجـلّاتِ األجـنـاس عَـلِمتُ مِـنـها لِمَ
احلُـوتُ تـارةً يَـقـفِـزُ رغـمَ أنّه غـطّـاس وأيَّ بُـنَيَّ إنَّـمـا أبنُ آدمَ كـائِن مُـتَـنَـفس مُـسـتَـأنس ولهُ
عيـون مِن تَحَسُّسٍ وتَـعَسُّسٍ تَتَـفَرَّسُ فيـما حولـها بإقـتِباسٍ وإسـتِئناس ومـا أبنُ آدمَ بكاِئنٍ
مُتَنَفسٍ مُـتَخَنَفسٍ ولهُ جفون مِن تَكَلُّسٍ و تَغَـطرُسٍ على ما حولها بإبالسٍ وإختِالس وإعلَمْ
َ إلتماسٍ إلِينَاس وَوِسواسٍ بُنَيَّ أنّكَ فريد عـلى ساحلِ بحرِ احلَياةِ ووحـيد وهائم فيما بـ
مِن خَـنّـاس وقـد أَحَلَّ ربُّكَ لكَ صـيـدَ مـا تَحتَ الـبَـحـرِ وأَذَلَّ لكَ مـا عـلى ظَـهـرِهـا مِن ضَوَارٍ
بِـإفتِـراسٍ ولكَ فـيـها من الـغِـراسِ ما تَـأكلُ مِـنهُ وبهِ تَـشفى ومـنهُ الـلّـباس وأَهَلَّ لكَ بـاألَهِـلَّةِ

وأَطَلَّ عليكَ بأنعُمِ الشماس. 
َ كـثيرٍ مِن مثلِكَ مِن أنـفاس فَإيّاكَ أن تَـتَنافَسَ معَ أنفـاسٍ لكثيرٍ مِن أمَـا وقد خَلَقَكَ نَـفسَاً ب
أُناس أرجـاس فَـتَجـعَلَ لكَ أربـاباً من دونِ الـلهِ وذلكَ رَبُّ وإلهُ الـنَّاس فـيُـوحِي بَعْـضُـكُمْ إِلَيـ
ٍ مِنَ الْجِنَّةِ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُـرُوراً عن بُعدٍ أو بِتَماس فَتَهوى في ظُلُـماتٍ شتّى لشَيَاطِ
َناسِكِ السفيهِ اخلَنّاس فـتَغْشَيـ وُجهَك النَّارُ وتَتَسربَلَ بسَرَابِيلَ والنَّاسِ فتَتَعـبَّدُ وتَتَنَسَّكُ 
مِنْ نِحاس. وما الـوسواسُ يا بُنيَّ  إلّا شيطـان يُصَيرُ لكَ من أحجارٍ ومن أشرارٍ وحتى من
أبقارٍ أسـتاراً تَـلُوذُ بـها إذ تَدُقُّ نـوائبُ الدّهـرِ باألجـراس وَيُغَـيرُ شِرعَـةَ اللهِ لـ(عَـولَمَـةٍ) تَعُوذُ
ةٍ تُـبارِكُها عـمائِم مُكَدَّسَـة بيننا في بـها مِن كُل إنتِكـاسٍ وإرتكاس واحلقُّ أنَّهـا أرجاسُ لعو
َكـرِ بضاللةٍ أكداسٍ لـتَدليـسِ قانونِ الـغَوغـاءِ خِاللَ ضَوضـاءِ األعرَاس ولـتَلـبيسِ مَـكنـونِ ا

وبإبالس. 
عـمـائِم أجنـاس تُـزَينُ لكَ رِمَـمـًا في أجـداثِ أو عِـجـلَـاً فـتَـجـعَـلُـهُم لـكَ قـدسِ األقـداس وحَـتَّامَ
اس فال مُـجـيبَ لـغـوثِكَ مِـن بنـي عَـولَمَـتِكَ تَـسـتَـغِيـثُ بـعدَمـا يَـخـتِمُ عـلى فـؤادِكَ مَـلِكُ وإلـهُ النـَّ
وعَــمـائِــمِـهـا األجنــاس والتَ ســــــاعـةَ مَــنـدَمٍ يـا بُــنَيَّ ولن يَـنــفـعَكَ يــومـئـذٍ ضــربَ أخـمَـاسٍ

بأسدَاس.
ِ فـنظـرة الى الـفـضـاءِ لِتَـعـلَمَ مِـنـهـا ما في الـنّـوارسِ من إنـعِـكاس وإذاً بُـنَيَّ عـليكَ بِـنـظـرتـ
ونظـرة مثلُـها فـيمـا في سِجلٍّ وقرطـاسِ  لِتَـعلَمَ لِمَ احلُـوتُ تارةً تَراهُ يَـقفِـزُ رغمَ أنّه غَطّاس..
إنتخبْ يا بُـنَيَّ لكَ منَ الصّفوَةِ صِنْوةً ومِنَ العُزْوَة عُـرْوًَة وإجعَلْ من الكَبوَةٍ رَبْوَةً وتمَترَسْ
ِتْرَاس وإِحذرْ أن تَـتَّخِذَ الـوَكْسَةَ كـسوَةً والسَّهـوَةَ سَلوَةً والـغَفوَةَ غُـنوَةً تَشدو في ذُراهـا 
َ جُـلَـاَّس وإيّاكَ أن تَـسألَ غـيـرَكَ بِنُـعـاٍس وبإفالسٍ لـيَـنظـرَ بِـعيـنَـيكَ ليُـخـبِرَكَ عـمَّا في بـهـا ب
احلـيـاةِ من زبـرٍ ومن بـنيـانٍ وأسـاسٍ وعَـمّـا في اآلفاقِ مِن غـيثٍ ومن ألـوانِ تَـقَـزّحٍ وأقوَاس
ولئن فـعلتَ فـلن تَتَصَـدَّرَ صَدرَ فـكرٍ وال ذِكرٍ فـي فُسْطَـاطَ بل ستـنوءُ بنُـوءِ أجنَاس وسَـتَبوءُ

ـقـعــدِ الـنِـسـنـاس وإعـلَمْ بُـنَيَّ أن كلَّ مَن َ الـنَّـســَـانِـيس  بـذلك بـ
عَــلـيــهـا نِــســـــــــــــــنــاس وذاك نـســنـاس لــلـفــضـائلِ كــنّـاس
ولـرايــتِــهـا نَــكّــاس ولـلــرذائِلِ أحْالس ولــهـا لَــحَّــاس إلّـا مَن
ِ مِن جِنٍّ ةٍ بَيْضَاءَ لـسَيدِ الـثَّقَلَ َحجـَّ ارتَضى عن طِيبِ نَـفسٍ 

ومِن أُنَاس.
(حِـلْسُ وحَـلَـسُ; مـرشَـحـة عـلى ظـهـر الـدّواب أو كـسـاء رقـيق

يكون حتت البرذعة واجلمع أَحْالس وحُلُوس). 
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وعـــدم االنــتــمــاء لـــلــوطن الضــفــاء
الــصـبـغــة الـعــربـيـة الــبـحــتـة عـلى
احلــكــومـة واالدارة  وعــلى اثــرهـا
قام الـفريق اول بكـر صدقي شوقي
ويس مـن قــريـــة عــســـكـــر في لــواء
كــركــوك من اصــول كــورديــة قــائــد
الـفـرقة الـثـانـية بـالـتعـاون مع قـائد
الــقـوة اجلــويـة بــتـاريخ 29 شـرين
الــثــاني 1936 بــانــقـالب عــســكـري
بتوجيه قـواته نحو بعقـوبة ومنها
ـلـك غـازي الـى بــغـداد وطــلب مـن ا
باقـالـة حـكـومـة يـاسـ الـهـاشـم
مــهـــنــدس ســيــاســة الــتــعــريب في
كـركـوك وتــعـيـ حـكـمـت سـلـيـمـان
رئــيـــســـا لــلـــحـــكــومـــة خالل ثالث
ـلك امـرا مـلـكـيـا ســاعـات واصـدر ا
بـذلك والـتـجـأ نــوري الـسـعـيـد الى
الـقــاهــرة ورشـيــد عــالي الــكـيالني
ويــاســـ الــهــاشــمـي الى بــيــروت
واسطنـبول وجنح االنقالب وتولى
بـكـر صـدقي رئـاسـة اركـان اجلـيش
وتـبـنى مــبـدا الـعــراق اوال وتـكـون
تعدد االولوية للـمجتمع الـعراقي ا
الـــقــومـــيـــات واالديـــان والـــلـــغــات
ولــيــست لــلــســيــاســات الــقــومــيـة
الــعـــربــيـــة كــمـــا كــان احلـــال لــدى
احلـكومـات السـابقـة ولم يتـخذ أي
ــبـدا وان سـبب حــاكم بـعــده هـذا ا

تــاســـست الــدولــة الــعــراقــيــة عــلى
اسس الـتعـدديـة القـوميـة والـدينـية
لك والطائفية في  1921بتنصيب ا
فـــيــصـل االول بن احلــســـ مــلـــكــا
عـلـيـهـا وفق نـظـام مـلـكي دسـتـوري
وكـانت الـطـائـفـة الـعـربـيـة الـسـنـيـة
على سدة احلكم والصـبغة القومية
الـعـربـيـة في ســيـاسـة احلـكم كـانت
واضحـة بامتـياز تعـارض الدستور
ـلكـي لبـريـطـانـيا ـشابه لـلـنـظـام ا ا
ــســتــعــمــرة لــلــعــراق الى حــد مـا ا
ـا بنفوذ مـنها  شـاركت جميع ولر
الـقـومـيـات واالديـان والطـوائف من
الـــكــورد والـــتــركـــمــان والـــشــيـــعــة
سيحي واليهود والصابئة في وا
احلكـومـات التي تـولت ادارة البالد
ثـال اول وزير مـالية وعلى سـبيـل ا
فـيـهـا كـان يــهـوديـا يـدعى سـاسـون
حــســـقــيل والـى الــيـــوم كــثـــيــر من
ــثل في الــعـــراقــ يــضــربـــون به ا
الــنــزاهـــة هــكــذا تــشـــكــلت الــدولــة
ـراحل االولى كـان الـعــراقـيـة وفي ا
الــنــظــام الــســيـــاسي الــبــريــطــاني
يــــحـــتـــذى بـه في اجلـــهـــاز االداري
والـهـيـكل الـسـيـاسي وكـذلك تـنـظيم
رور الوقت ازدادت اجليش ولـكن 
شـعـور االمـتعـاض جتـاه بـريطـانـيا
ـاني وعــدم فــعــالـيــة الــنـظــام الــبــر
ــبـنى عـلى الـنـمط الـبـريـطـاني في ا
الـــبـالد لـــذلك حــــازت الـــعــــنـــاصـــر
ركزية القومية العربية نحو فكرة ا
في احلــكم وادى ذلـك الى تــعـــمــيق
اخلـالفـات داخل الـقـيـادة الـعـراقـيـة
وانقـسـامـهـا الى كـتـلـتـ احـداهـما
ـــانــيــا الــنــازيــة مــيـــولــهــا نــحــو ا
ــوسـولـيـنـيـة واالخـرى وايـطـالـيـا ا

بغداد
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ــهــاجـرين ــثــلــيــ واألقـلــيــات وا ا
وجبهة ليبرالية منفتحة.

قـدس" تتحدث عن { في كـتاب "اجلهل ا
كن أن تشرحه ذلك الـشرخ القيـمي هل 

لنا أكثر?
ـقدس" أن - ما قـصدتـه في "اجلهل ا
ـؤمن في الـعـالم الـيـوم يـجـد نفـسه ا
ـانه لم أمـام خـيـارات صـعـبـة ألن إ
يــعــد مــتـصـالً بـالــقــيم الــســائـدة في

اجملتمع.
ثال إن أردنا أن نتناول على سبيل ا
يـول اجلنـسـية نالحظ أنه مسـألـة ا
حـتى عـقـد الــسـتـيـنـيـات في أوروبـا
كان اجملتمع العلـماني يتشارك القيم
ذاتــــهـــا مع األديـــان فـي مـــا يـــخصّ
ــثــلــيــة والــعــائــلــة واجلــنـس. كـان ا
ـثال القـانون الـفرنـسي على سـبيل ا
ـثلية ويـعطي أهمـية للزواج يجرم ا

ولإلجناب في أطر شرعية...
اآلن أخــذت اجملـــتـــمـــعـــات عـــمـــومــاً
وجـهـات أكـثـر لـيـبـرالـيـة ولـكن عـلى

قلب الديني لم تتغير األمور. ا
ــقـــدس هـــو حـــ يـــرفض اجلـــهـل ا
ؤمن االعـتـراف بالـثقـافـة السـائدة ا
ويـقـول سـأعـيـد تركـيب حـيـاتي وفق
القيم الدينـية فقط ومن أمثال هؤالء
الــكـاثـولــيـكي األصــولي والـســلـفي
واليهـودي األرثوذكـسي الذين يرون
أن الـثـقـافـة الـسـائـدة لـيـست فـاسـدة

فحسب ال بل وثنية أيضاً.
{ في كـتابـاتك تتـحـدث عن فشل اإلسالم
الـسـياسـي كمـشروع ولـكن طـالـبان تـعود

إلى احلكم اليوم. هل ما زلت عند رأيك?
- بـالــطـبع فــشل اإلسالم الــسـيـاسي
كـمـشـروع إدارة لــلـسـلـطـة واجملـتـمع
عـبـر دولـة إسالمــيـة. مـثـال عـلى ذلك
ــسـلــمـون" الـذين فــشـلـوا "اإلخـوان ا
ســـواء بـــســـبب الـــقـــمع أو بـــســـبب
خـسـارة قـاعدتـهم الـشـعـبـيـة أو كـما
حدث في تونس حيث فقدوا قدرتهم
عــلى جــذب الــشــرائح الــرافـضــة في
اجملـــتـــمع مـع دخـــولــهـم في لـــعـــبــة

قراطية. الد
وازاة فشل اإلسالم كمشروع ولكن 
ســيـاسي ظــهـرت لــديـنــا األصـولــيـة
اجلديدة واألسلمة الثقافية للمجتمع
ـوذج سـياسي من خالل خارج أي 
إعـــادة تــدويـــر األســـلـــمـــة عـــلـى يــد

احلكومات االستبدادية العربية.
إن عـدنا إلـى سنـوات الـتـسعـيـنـيات
ســـنــجــد أن اإلسـالمــيــ كـــانــوا من
ثـلي يطـبق احلسبـة ويالحقـون ا

ويــنــادون بــتــطــلــيق اخلــارجــ عن
اإلسالم. واآلن من يفعل ذلك? احملاكم
الـتـابـعـة للـدول. فـرضـيـتي أنـنـا بـعد
حقـبـة ما بـعد اإلسـالم السـياسي في
الـتـسـعـيـنـيـات انـتـقـلـنا اآلن إلـى ما
كن وصفه بحقبة مـا بعد السلفية.
الــنــمــوذج الــســلــفي يــلــفظ أنــفــاسه
األخـــيــرة وهـــنــاك تــنـــويع لــلـــحــقل
الديني.في التسعيـنيات كان السلفي
ــسـلم اجلـيــد ويـعـطي دروسـاً هـو ا
للـجميع. نـشهـد اآلن عودة الصـوفية
غرب وحتى تركيا وفي في مصر وا
ـغـرب هـنـاك أشـخـاص ال يـتـرددون ا
في إعالن إفـطارهـم علـنـاً خالل شـهر

رمضان.

تظاهرة في اعقاب انقالب بكر صدقيبكر صدقي في مكتبه
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وصل كانت بـقيـادة معالي الـفريق األول الركن ـشتركـة معـركة حتريـر ا قيـادة العمـليات ا
عـبـد األمـيـر يــارالـلـة وكـانت تـضم  أبــطـال جـهـاز مـكـافـحــة األرهـاب والـشـرطـة األحتـاديـة
ـوصل وهزمـنا األرهـاب وأعلـن بيـان النـصر..  وكـان ثمن واحلشـد الشـعبي  .. حتـررت ا

األنتصار دماء الشهداء الزكية وجيش جرار من اجلرحيـ  واأليتام واألرامل.. 
وصل وبعض ال يخفى عـلى اجلميع عوامل عديـدة مكنت اجملرمـ الدواعش من أحتالل ا

احملافظات سنة 2014.
وصل سنة 2014. شهد يتكرر اآلن قبل أحتالل ا الغريب في األمر نفس  ا

فوجـئـنا مـؤخـراً بالـعـديـد  من اخلروقـات أألمـنيـة اخلـطيـرة وخـاصـةً ما حـصل مـؤخراً في
كركوك والطـارمية شمـال بغداد.. وفي بعض الـقرى حتى األبقارلـم تسلم من شر األرهاب
الـتـكفـيري الـداعشي  اجملـرم  .. الـيوم  أطـلق صرخـة مدويـة وبـعالي الـصوت.. قـبل فوات

األوان .. 
سبب اخلرق األمني اخلطير مؤخراً وفق حتليلي بعد الدراسة والتمحيص ..

ـشـتركـة وجـهاز األمن األخـتـيار اخلـاطىء لـبـعض القـيـادات  العـلـيا في قـيـادة الـعمـلـيات ا
الوطـني والشـرطة األحتاديـة وكافـة أألجهزة األسـتخـباراتـية وبال أستـثنـاء األخفاق واضح
ـطـلـوب وخـاصــةً في  أجـهـزتـنـا ـســتـويـ ا وضـوح الـشــمس.. لم تـكن بـعض الــقـيـادات  بـا
ـشـتركـة بـقيـادتـها اجلـديدة األسـتـخبـاراتـية.. من أخـفـاق الى أخفـاق..  قـيادة الـعمـلـيات ا

فشلت في أدارة ملف مكافحة األرهاب فشل ذريع ..?? 
شتركة  ليومنا هذا.. الوضع ال منذُ تسنم القـائد اجلديد في منصب نائب قائد العمليات ا

يبشر بخير مطلقاً.. والله يستر من قادم األيام ..!!?? 
 قـيـادات جــهـاز األمن الــوطـني أخــفـاق واضح .. قــيـادات الـشــرطـة األحتــاديـة  حـدث وال
حرج..!من أخفاق الـى أخفاق.. أجهزة األستخبارات في اجليش ووزارة الداخلية.. اجلهد

األستخبارات ضعيف جداً مع شديد األسف..  
وأال كيف حصل هـذا اخلرق في كركوك لو كـانت آجهزة األستخـبارات على قدر عالي من

هنية وكفاءة ووطنية? سؤولية وتعمل  ا
احلل قبل فوات األوان وقبل أن حتصل الكارثة ألننا أمام حتديات خطيرة..

أعــادة الـنــظـر في كــافـة الــقـيــادات الـعـلــيـا.. قــيـادة الــعـمــلـيـات
شـتـركـة وجهـاز األمن الـوطني والـشـرطة األحتـاديـة وقوات ا

احلدود.. وأجهزة األستخبارات.. 
األرهـاب الــداعـشي اجملــرم  قـنـبــلـة مــوقـوتـة.. وقــد يـحـصل
الــعـــدوان الــثالثي داعش والـــقــاعــدة وطــالـــبــان لــو حتــالف

األشرار..!!
أللهم أني بلغت فأشهد.. وما عليـ الرسول أال البالغ..
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فأما الزبدُ فيذهب جفاءً ..وأما ماينفع الناس فيمكث في األرض ..(الرعد 17)
هذه اآلية من أمثال القرآن ...

نـتـفخـة التـي تُغـطي ماء الـسـيول  ..فـعـندمـا تمـطـر السـماء الـزبد : هـو الـرغوة الـبيـضـاء ا
نخفضة والسواقي الصغيرة ناطق ا يـاه على سطح األرض وتبدأ باحلركة نحو ا تتجمع ا
ثم تندفع إلى األودية الكـبيرة لتتحول الى سيول جارفة..وأثـناء حركة السيل تنجرف التربة
وبقـايا النـباتات الـيابسـة وأخالط األرض فتتـكون رغوة بـيضاء تـسمى (الزبـد)..وهذا الزبد
اء الـذي حتته ..ويـكون حـاجبـاً للـرؤية من اخلـارج ..فالذي يـبحث ـنتـفخ يغـطي ا األبيض ا
نـتفخ الذي ليس فيه اء..بل يـرى هذا الشيء األبيض ا اء ينظـر إلى الوادي فاليرى ا عن ا
اء في الوقت الذي أي منفعـة والحياة واليروى عطشاً ..فيذهب الى مـكان آخر للبحث عن ا

!... اء قريباً منه جداً كان ا
وهناك من يأتي الى الـوادي وينظر ..فالينخدع باحلالة الرابية من زبد ..بل هو يدرك تماماً

كث حتت ذلك احلاجب اخلادع ..! اء الذي يروي عطشه  بإن ا
هكذا يكون الناس في كل زمان ومكان ..بعضهم (بل أكثرهم) اليرى سوى ظاهر تصرفات
اجملتمع الذي أمامـه ..فيحكم عليه ويبـنى كل توقعاته وآرائه على نظـرته (السطحية) لألمور
..فعـندمـا يصادف إنـساناً جـاهالً يحـكم على أن كل اجملتـمع (جاهل) ..وعـندما يـرى شاباً
مـنحـرفـاً يحـكم على كـل شبـاب اجملتـمع (بـاإلنحـراف وعدم األخالق)..وعـنـدما يـرى موظـفاً
فـاسداً أو مرتشـياً يحكم عـلى كل موظفي الـبلد بالـفساد والرشـوة ..وهكذا هو دائـماً يطلق
العـنان بأحـكامه وآرائه وفـقاً لنـظرته القـاصرة الـتي التتعـدى ظاهـر احلال ..فهـو حاله حال
ـاء الـذي حتـته ..وهذا من يـنـظر الى الـسـيل فاليـرى مـنه إالّ الـزبـد الـطافي..ولـكـنه اليـرى ا
الصنف من الناس يتحول إلى داعية إلى اليأس واإلحباط والتهويل والتظليل والفتنة  ...
قابل هـناك عدد قلـيل من أبناء اجملتمـع ..ينظرون إلى باطن األشـياء ببصـيرة ثاقبة ولـكن با
..يتـفحصـونها جيـداً واليتسـرعون باألحـكام والينخـدعون بظـواهر األمور ..فـهم كمثل الذي
اء ينظر إلى الـسيل فالتخدعه احلالـة الرابية من الـزبد الذي يغطـيه ..إلنه يدرك بإن حتته ا
الذي فـيه منفـعة الـناس وفيه حـياة النـاس ..كذلك أهل الـبصائـر التخـدعهم ظواهـر اجملتمع
والتـهــولـهم األمـور الـظــاهـريـة فـيه مـن إنـحـراف وفـسـاد وتــدني بـاألخالق ..فـهـم اليـطـلـقـون
أحكامهم على اجملـتمع بسرعة البرق وال يهـولون األمور وينفخون بنـار الف ويبثون اليأس
ـر بـها أي شـعب في العـالم ولـكنـها واإلحـباط في نـفـوس أبنـائه بسـبب حـاالت ظاهـرة قد 

تزول المحال  ..
ة وفيه فـهؤالء القلـة ..يؤمنون بـإنه الزال في هذا اجملتـمع اخلير الكـثير وفيه األخالق الـكر

آثر اإلنـسانـية العـليـا ..وماهذه كارم احلـميـدة وا القـيم النبـيلـة وا
احلـالـة الـشاذة (الـرابـيـة من الـزبـد) إالّ مـرحلـة عـابـرة سـتزول
كـمــا يـزول (الــزبـد) الــذي يـذهـب جـفــاءً وهـو اليــنـفع الــنـاس
اء الذي فيه منفعة الناس وحياة الناس كث (ويبـقى ) ا ..و

وخير الناس ..
فـــهــــذا الـــزبـــد (احلـــالـــة الـــظـــاهــــريـــة ) ســـيـــزول و(يـــذهب
ــكث في األرض) هــو مــايــنــفع جــفــاءً)  ..والــذي يــبــقى (و
الناس من خير وقيم وأخالق ومكارم إن شاء الله  تعالى .
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طرحت حـركات الـربيع الـعربي فـكرة
ــشــروطـة ــواطــنـة غــيــر ا حتــقــيق ا
بـاالنـتــمـاء الـديـني. لــديـنـا اآلن جـيل
أكــثـر تــسـامـحــاً وأقل تــشـدداً حـول
ـــوضــوع الــهـــويــاتي مـن األجــيــال ا
ـشـكــلـة الــوحـيـدة هي الــسـابـقــة وا

وذج سياسي مناسب. إيجاد 
قراطية بـعد الربيع العربي أمل الد
فشل لكن الثقافة السياسية للشباب

تغيرت وأصبحت أكثر تسامحاً.
{ عن أي تـسامح نـتـحدّث في ظل الـتـوتر
السـياسي والهوياتي الـواضح ب الشيعة

ثال? والسنة على سبيل ا
ـشـكلـة هـنـا أن هـذه االخـتالفات - ا
الـديــنـيـة خـاضــعـة السـتـراتــيـجـيـات
الــدول الـــتـي تــســـعى لـــلـــســـيـــطــرة
ـســألـة اإلقــلــيـمــيــة من خالل أخــذ ا
الـديـنـيــة ومـسـألـة األقـلـيـات رهـيـنـة.
أعـتــقـد أن احلل قـد يـكــون عـبـر مـنح
ــعــنى أن االســتــقـاللــيــة لــلــديــني. 
يـــتـــواصل الـــقـــادة الـــديـــنـــيـــون مع
ــرور بـــعـــضــهـم الــبـــعض مـن دون ا

بالدول.
هـــذا مــا يـــجــعل زيـــارة الــبـــابــا إلى
العراق مهمة ألنه التقى بشخصيات
ديـنــيـة إلجـراء حـوارات ديــنـيـة. كـان
رجع لذلك وقع إيجـابي بعد لـقائه ا
آيــة الـله عـلـي الـسـيــسـتـانـي وقـبـله
شيخ األزهـر اإلمام أحـمد الـطيب. لن
دى القصير تظهر نتيجة ذلك على ا
ــدى ولـــكن ســتــتـــضح أكــثـــر عــلى ا

الطويل.
{ سادت فـكرة دينية بعد  11سـبتمبر أن
الهـجـوم كان من عالمـات الـقيـامـة. وكذلك
جتـــددت خــطـــابــات نــهـــايــة الـــزمــان لــدى
جــــمـــاعــــات مــــثل داعش فـي الـــســــنـــوات
ة أسهمتا األخيرة. تـقول إن العلمنة والعو
في تأجـيج أفكار نـهايـة الزمان عـند بعض

تدين كيف ذلك? ا
- هنـاك فـكرة لـدى بـعض اجلمـاعات
الديـنية أن الـعالم يـتجه إلى نـهايته
وأن الــعـلــمـنــة دلـيل عــلى أن نـهــايـة
الزمان والقيامـة باتت قريبة. جتدين

هناك تواز مثـير للدهشـة ب طريقة
عمل اجلهـادي وتـصرفات الـشباب
الـــعــــدمـــيــــ الـــذيـن يـــهــــاجـــمـــون

مدارسهم.
{ بالـنظـر حلديـثك عن صراع الـقيم هل
تـعـتــقـد أن اجملـتــمع األوروبي الـعــلـمـاني
كـمـا فـي الـنـمــوذج الـفــرنـسي مــثالً لـديه
نــــفــــور مـن الـــديـن بــــشــــكل عــــام أم من

اإلسالم بشكل خاص?
- بـالــنـسـبـة لـلـيـمــ الـتـقـلـيـدي في
أوروبـا القـارة مـسـيـحـية واإلسالم

جسم غريب.
ولـــكن مـــا نالحـــظه أن من يـــريــدون
احلــفـاظ عــلى "مــسـيــحـيــة" أوروبـا
ـعنـى أنهم ال لـيـسوا مـسـيـحـيـ 
يـذهـبـون إلى الـقـداس وال يـعـيـشون
وفق تــعـالـيم الــكـنـيـســة وعالقـتـهم
سيحية هوياتية وثقافية صرف. با
ـان ولـكـن إن أفـرغــنـا الــدين من اال
وحولنـاه إلى موضوع ثـقافي بحت
فــإنــنــا بــذلك نــقــتل الــديـن. هــذا مـا
ـقـاربة يـقولـه لهم الـبـابـا بـالدعـوة 

ان واحلب. الدين من خالل اإل
ــقـلـب اآلخـر إن نــظــرنـا إلى عــلى ا
الــيـــســـار فـــهـــو مـــنــاهـض لــلـــدين
خصـوصـاً في فـرنسـا إذ أنه تـشكّل
ضد الـكنيـسة بـاألساس. ووفق هذه
الـرؤية الـيـسـاريـة اإلسالم هـو آخر
جتــسـيـد لــلـديـن ويـجب االنــتـصـار

عليه.
بعـد حادثة شـارلي إيبـدو بدا وكأن
هـــنــــاك مــــعـــركــــة حلــــمـــايــــة احلق
بـــــالــــتــــجــــديف مـن اإلسالم ولــــكن
الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة أيـضـاً ضد

التجديف.
منذ أن أصـبحت شارلي إيـبدو رمزاً
للـمعـركة ضـد األصولـية اإلسالمـية
حتولت "روحـية شارلـي" إلى خطاب
رســـمي فـي فـــرنــســـا وكـــأنه يـــجب
عليـنا جـميعـاً أن نكـون شارلي لكن
ـكنها الكنـيسة لـيست شارلي وال 
ان تقـبل الـتجـديف أو الـسخـرية من

الرموز الدينية.

ذلك لــدى الــســلــفـيــ والــكــاثــولـيك
األصـــولــــيـــ وخــــصـــوصــــاً لـــدى
ــهـتـمــ جـداً بـعـودة اإلجنـيــلـيـ ا

سيح الثانية ونهاية العالم. ا
التفـاوت ب الـديني والثـقافي الذي
ـــؤمــنــ يــخــلق يـــعــيــشه بــعض ا
تأثيـراً مخيفـاً ومقلـقاً بالنـسبة لهم
ويـخـلق انـطـبـاعـاً يـشـبه مـا يـرد في
سفـر رؤيـا يوحـنـا حول عـودة بابل
أي طـغيـان اجملـتمـع الفـاسـد وعودة
األصــنــام. ذلـك ال يــخــلق خــوفــاً من

القيامة فحسب بل رغبة بها.
تـســود اآلن لـدى بــعض اجلــمـاعـات
ـتـطرفـة فـكـرة أنـنـا لم نـعـد قادرين ا
عـلى أي إصالح في الـعـالم احلـالي
ـثل نهـاية الـيوتـوبيـا بالـنسـبة ما 

. للمتدين
ـــتـــطـــرفــون فـي الــعـــمق أن يـــدرك ا
الـدولـة اإلسالميـة ال تـمـلك مـقـومات
احليـاة. لذلك يـبـحثـون عن الشـهادة
ألنـهم مـتشـائـمـون من الـنـصـر. نرى
ذلك لـدى الـشـبـاب الـذين يـلـتـحـقـون
بــداعش فــهم ال يــفــعـلــون أي شيء
يــظـــهــر اهــتـــمــامـــهم بــبـــنــاء دولــة
إسالمـيـة بل يـلـتـحـقـون بـالـتـنـظـيم

وت فقط. للقتال وا
{ هل تـــعــتـــقــد أن بــعـض حــركــات
تطرف لـديها تـقاطعات مع اليمـ ا

حركات مثل داعش?
- بالنـسبة للـحركات الـيميـنية التي
تــروّج لـــلــعـــنف نــعـم. فــكـــرة أنــنــا
اقتربنا من نـهاية العالم وأنـنا بتنا

قبل القيامة فكرة منتشرة جداً.
تطرف يتبنون بعض أفراد اليم ا
الــعــنف اآلن مــثل بــريــفـيـك مـرتــكب
هـجــمــات عـام  2011 في الــنـرويج.
يـعـتقـد هـؤالء أنـنـا مُـنحـنـا الـفـرصة
األخـيـرة قـبل نـهـايـة الـعـالم ويـجب
حــــــمل الــــــسـالح. نالحـظ أيــــــضـــــاً
ارتــبــاطــات مــثــيـرة لــلــفــضــول بـ
ــــــــــــوذج اإلرهـــــــــــــابـي اإلسـالمـي
تـطرف والذين يـنفـذون الهـجمات ا

دارس األمريكية. الدامية في ا
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كيـف تغـيّـر العـالم خالل عـقـدين على
أحداث  11سـبـتـمـبـر? بـالـنـسـبـة إلى
ـــتــخــصص في عــالِـم الــســيــاســة وا
الـــشــــؤون اإلسالمــــيـــة الــــفــــرنـــسي
أوليـفـييه روا (72 عامـاً) ال يزال من
ـــبــكــر اإلجـــابــة عن هـــذا الــســؤال. ا
"علينـا أن ننتظر  20عاماً أخرى لكي
نـعـرف" يـقـول في حـديـثه مع بي بي

سي نيوز عربي.
ـعـهد األوروبي يـحظى األسـتـاذ في ا
اجلامعي في فلـورنسا بشـهرة عربية
واســعـــة إذ تــرجــمت مـــؤلــفــاته إلى
الــلــغـــة الــعــربـــيــة ومـــنــهــا "اإلسالم
ــة اإلسالم" والـــعـــلــمـــانــيـــة" و"عـــو
و"جتــــربـــــة اإلسـالم الــــســـــيـــــاسي"

قدس". و"اجلهل ا
يــــكـــتب روا عـن حتـــوّالت الـــســـيـــاق
الـــديــنـي مــا بـــعـــد طـــغـــيـــان الــقـــيم
العلمانية على نظم احلكم السياسية
ــة عــلى فـي أوروبــا وتــأثــيــر الـــعــو
صـعــود الـتـطــرّف الـديــني كـردة فـعل

على رفض القيم السائدة.
ـــنــظـــرين لــتـــهــافت وألنـه من أبــرز ا
نظرية صراع احلضارات التي راجت
بـــــعــــد أحــــداث  11أيـــــلــــول وغــــزو
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــعـــراق كـــان من
ـناسبة البديهي طـلب احلديث معه 
الذكرى العشرين للهجوم على برجي

ي في نيويورك. مركز التجارة العا
ـاذا تــراجع تـأيـيـد االسالم الـسـيـاسي  }

في مجتمعات مسلمة?
- أولـــيـــفـــيـــيـه روا من مـــديـــنـــة درو
الــــفـــرنــــســــيــــة خالل يــــوم كـــثــــيف
قابالت مع وسائل إعالمية أخرى. با
ال يبخل الرجل في إعطاء محاضرات
ومقـابالت. ولكن برنـامجه ازدحم في
ــاضـيـة بـعـد الـتـطـورات األسـابـيع ا
األخــيـرة في أفــغـانـســتـان وســيـطـرة

طالبان على كابل.
فــــــــــــــــــــــــــــــي

الـثـمـانــيـنـيـات أمـضى روا سـنـوات
طويلة في أفغـانستان خالل احلرب
ــقـــاتــلـــ األفــغـــان واالحتــاد بـــ ا
الـــســــوفـــيــــاتي وعــــمل في آســــيـــا
الـــوســـطى لـــســـنـــوات حـــيث درس
طــاجـكـســتـان وبــاكـســتـان عن قـرب.
وشـــهـــد عــلى كـلّ الــتـــحـــوالت الــتي
ـنـطــقـة وهـا هــو يـشـهـد عــرفـتـهــا ا
الـــيــوم من جـــديــد عــلـى انــقالب في
شهد العسكري والسياسي هناك. ا
بــالـنــسـبــة لـكــثــر كـانت االنــقالبـات
الـــديــنـــيــة من أبـــرز الــتـــحــوالت في
ي بـعـد هـجـوم تـنظـيم ـشـهـد الـعـا ا
الــــقـــاعــــدة عــــلـى قـــلـب احلــــضـــارة
الرأسمـالية الـغربيـة احلديثـة. وبعد
عـــــودة طـــــالـــــبـــــان إلى احلـــــكـم في
أفــغـانـســتـان الـيــوم تـطـرح أســئـلـة
ـسـتـقـاة من كـثـيـرة حــول الـدروس ا
سنوات ما بعد  11سبتمـبر/ أيلول.
هـل كــانـت احلـــروب الـــتي قـــادتـــهــا
تـحـدة بـاسم نـشـر الـقيم الـواليـات ا

الغربية من أجل ال شيء? 
ــنـظــرين لــعــدم جـدوى { أنت من أبــرز ا
نــظـريــة صـراع احلــضــارات هل مـا زلت
عـنـد موقـفك الـيوم بـعـد مرور عـقـدين على

11 سبتمبر/ أيلول?
- نـعم أجـد أن اخلالصـات حـول مـا
يـــســـمّى صـــراع احلـــضـــارات بـــعــد
هــجـــمــات  11 ســـبــتـــمــبـــر لم تــكن

صاحلة.
عنـدما وقعت الـهجـمات قـبل عشرين
ســـنـــة خــرجت أصـــوات تـــقــول "إن
ـــســـلـــمــون يـــتـــحـــدون قـــيـــمـــنــا". ا
ـــقــصـــود بـــتـــلك الـــقـــيم الـــقـــيم وا
ــقــراطــيـة الـلــيــبــرالــيــة مــثل الــد
ـــثـــلـــيـــ الـــنـــســـويــة وحـــقـــوق ا

وغيـرهـا... ولكن مـاذا رأيـنا بـعد 16
عـــامــاً مـن ذلك الــتـــاريخ? انـــتــخــاب
األمـريـكـيـ لـدونـالـد تـرامب رئـيـساً
وفق بــرنــامج مـنــاهض لــلــنـســويـة
ــثــلــيــ ومــنـــاهض حلــقــوق ا

وحلقوق األقليات.
ـســألــة مـســألــة قـيم لم تــعــد ا
غربـية يُراد فـرضهـا على عالم

تقليدي يحتفظ بقيم رجعية.
مــا نـــراه الــيــوم بــدل "صــراع
احلــضـارات" هــو مــا أســمـيه
"صـــــــراع الـــــــقـــــــيـم" داخـل كل

اجملتمعات.
لـنــنـظـر مـثالً إلـى مـا يـحـدث في
ــتـحـدة وأعـني حـرب الـواليـات ا
الثقافات أو ما أسميه حرب القيم
إذ تتـشكل مـنذ الـسبـعيـنيـات جبـهة
بيضاء مـسيحيـة شعبوية
قـــومــيـــة ضــد زواج

االنـقالب كـان لـتـفـشي الـفـسـاد في
الـدولة وتـملك الـسـاسة الـعراقـي
الــثـــروات الـــهــائـــلــة بـــاســـتــغالل
مــنـاصــبــهم احلـكــومــيـة وخــاصـة
اسـتـمالك االراضي احلـكـومـية عن
طريق الـروابط الشـخصـية وقامت
احلكومة اجلديدة بوضع حد لذلك
زارع الـكبيرة وتوزيعها بتفتيت ا
عــــــلـى الـــــــفالحـــــــ مـع االراضي
الــزراعــيـــة وتــقـــلــيل  امـــتــيــازات
االقــطــاعــيــ ورؤســاء الــعــشــائـر
ــــالـــيـــة مـن احلـــكـــومــــة كـــانـــوا ا
يـحـصلـون عـلـيهـا ثـمنـا لـوالءاتهم
لها  سـعيا من انـقاذ الفالح من
سـطــوتــهم وعــلى اثـرهــا جــابـهت
احلـكـومـة مـعـارضـة شـديـدة مـنهم
عــلى تــلك االصـالحــات مع اتــهــام
قـــائـــد االنـــقالب من اعـــداءه بـــانه
كــوردي ذو مـيــول قــومــيــة وكـذلك
ان رئيس احلـكومة حكمت عدم ا
سـليـمان وقـائـد االنقالب بـاالجتاه
الـقـومـي الـعـربي  ومـتـبـنـ مـبدأ
الــعـراق اوال ادى الى مـعــاداتـهـمـا
من قبل االوسـاط القومـية العـربية
تنامية النفوذ في بغداد واغتيل ا
اجلــنــرال بــكــر صــدقي في  10اب
1937 في الـــقـــاعـــدة اجلـــويـــة في
عاونة وصل من قبل القومي  ا

ـوصل ضـابط امـن بـريـطـاني في ا
كــمـا يـقـال  واصـبح بـعـده مـوقف
حـكـمت سـلـيـمـان صـعـبـا وازدادت
ـان ـعـارضـة لـوزارته داخل الـبـر ا
ووصـل به االمــــــــر الـى تـــــــقـــــــد
اســتــقــالــته وقــالت كــاتــبــة كــتـاب

صدر. ا
ان ســــيـــاســـة الـــعـــراق اوال الـــتي
اتبعتها حكـومة حكمت سليمان و
بــــكـــر صـــدقي الــــتي قـــوت مـــوقع
الــعــراق اقــلـــيــمــيـــا وركــزت عــلى
الـطــبـيــعـة الـتــعـدديــة لـلــمـجــتـمع
العـراقي لـو كتب لـها الـدوام كانت
سـتصـبح االساس اجلـديـد لبـلورة
هـويـة وطـنـيـة مـخـتـلـفـة لـلـعـراق 
وبزوال احلكومة مهد الطريق مرة
اخـرى امـام عــودة الـفـكــر الـقـومي
العربي الى الـسلطـة واضافت بان
لك فـيصل يـعـلم انه بحـاجة كـان ا
الى دعم االكـثـرية الـشـيعـيـة جلعل
الــعــراق دولــة لــهــا ســيــادة فــقــام
بـتـطـويـر اسـلـوب الـتـعـامل وخـلق
العالقـات والروبط معـهم بشكل لم
يسـتطع أي حاكم عـراقي من بعده

حتقيقه .
واســتــمــر احلــكــام بــاتــبـاع نــفس
السـياسة القـومية والـطائفـية منذ
تــشـكــيل الـدولــة الــعـراقــيـة  والى

نحو بريـطانيا وفي الـنهاية تدخل
اجليش في السيـاسة وظهور تيار
ثالث جديـد في السياسـة العراقية
ـط من الـــوطـــنـــيــة تــمـــثـل بــروز
الـعـراقيـة حتـدى مالئمـة الـكتـلـت

مع الواقع العراقي . 
جتــذرت اخلالفــات داخل الــقــيـادة
الــعــراقـــيــة بـــحــيث كـــانت هــنــاك
مــجـامــيع اخـرى تــشـعــر بـالــتـعب
ـــــنـــــاورات واالمـــــتـــــعــــــاض من ا
ـســتـمــرة لـقــادتـهم الــسـيــاسـيــة ا
وضـبـاط كـورد يـشـعـرون بـالـعـزلـة

اوليفيه روا

يــومــيــا هــذا بــالــرغم مـن تــغــيــيـر
حـكــومــات مــتــتــالــيــة بــانـقـالبـات
عــســكــريــة وكل يــلــعن ســلــفه الن
الــغــايــة مــنـهــا كــانت لــلــمــنـاصب
واجلاه وليست لبـناء دولة تعددية
كما في دول كثيرة ولهذه لم تشهد

البالد االمن واالستقرار .
يــظــهــر من مــجــريــات االمــور بـان
شكلة الرئيسية منذ نشأة الدولة ا
الــــعــــراقـــــيــــة هي عــــدم حتــــقــــيق
ـــســـاوات بـــ مـــكـــونـــات دولـــة ا
اسـاسـهـا الـتـعـددية بـل قامـت على
الــقـومـيــة واشـد مـنــهـا الـطــائـفـيـة
بـالـرغم من تـولي حـكومـات كـثـيرة
سـألة زمـام السـلطـة لم تـغيـر من ا
ـلــة بل ازدادت الـطــ بـلـة قـيــد ا
الى مـــا وصـــلـــنــا الـــيـــهـــا الـــيــوم
والـعـراق لـيس بـحـاجـة الـى عـقول
تــهـدد وتـــــــــــــوعــد وقــد شـبــعــنـا
مـنـها واكل الـدهـر عـليـهـا وشرب 
إالُ الى ولُي ذوعـقل متـنـور مفـتوح
ــكـونــات كــاســرة واحـدة يــجــمع ا
حتت هـــويـــة وطـــنـــيـــة خـــالـــصـــة
(الـــعــــراق اوال) قــــــبل اخلـــســـران

. ب ا
              

{ كـتاب الـعـراق والـبحث عن الـهـوية –
لـويرا لـوكيـتز  –تـرجمـة دلشـاد ميران .
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اعلن االحتاد الـعراقي لـلجـوجيتـسو والـكوراش حصـول العـراق على سـتة أوسمـة نحـاسية في
تـحـدة . وقال مـخلص بـطولـة اسيـا لـلمـتقـدمـ والتي اخـتتـمت فـعالـياتـهـا  في دولة االمـارات ا
حـسن رئـيس االحتاد الـعراقي لـوكـالة شـفق نيـوز ان الريـاضـي الـعراقـيـ حصـلوا عـلى ثالثة
أوســمـة في الـيـوم األخــيـر من الـبـطــولـة عن طـريق الالعــبـ مـحـمــد اسـمـاعـيل بـوزن  62 كـغم
ومـحـمود يـاس وزن  69 كـغم  واخـيرا احـسـان فالح بوزن  77 كـغم . واشـار الى ان الـعراق
حصل في اجملـمل على ستة اوسمة نحاسية من اصل سبع مشارك في اكبر مشاركة اسيوية
تقدم مـنوها إلى أن الوفد الـعراقي سيعود إلى ارض الـوطن غدا بعد انتـهاء مشاركته لفئـة ا

في البطولة.
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بغداد- الزمان
ــنــتــخب الــوطـني  كــشف طــبـيب ا
العـراقي لكرة الـقدم الدكـتور قاسم
اجلــنـــابي  عن آخــر مـــســتــجــدات
إصـــابــة العـب خط الـــوسط بـــشــار
رسن فــــيـــــمــــا أشــــار إلـى عــــودته
لـلتـدريبـات الـتأهـيلـية اخلـفيـفة مع
فريقه قطر الـقطري. وقال اجلنابي
في تصريح صحفي إنه يتابع حالة
ــنــتـــخب بــشــار رسن الــذي العب ا
تـعـرض إلصـابـة تـمـزق من الـدرجـة
الـثـانـيـة بـسـاقه ومُـنح عـلى اثـرها
راحـة أليـام عـدة كـإجـراء أولي بـعـد
التـأكد من إصابـته في الفـحوصات
الـتي أجـريت له. وأضـاف أن بـشـار
رسن بـاشـر بـتـدريـبـات خـفـيـفـة مع
فـريـقـه الـقـطــري لـتـأهــيل إصـابـته
والـتـماثـل للـشـفاء بـشـكل تـدريجي
مـــشــــيـــراً إلـى أن االصـــابــــة الـــتي
نـتخب تعـرض لهـا رسن في لقـاء ا
أمـام إيـران ضـمن اجلـولـة الـثـانـيـة

ـؤهـلة مـن التـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا
ـونـديال أثـبـتت الفـحـوصات إلى ا
العب مـدة ال تـزيـد عن غـيـابـه عن ا
شـــهــر. وأوضـح أن مــشـــاركـــته مع

ـــــنــــتــــخب مــــرهــــونــــة زمـالئه بــــا
بــجـاهـزيـته حلــ يـوم الـسـابع من
ـقـبـل وهـو مـوعــد الـلـقـاء الـشــهـر ا
أمــام لـبــنــان مـرجــحـاً أن يــتــمـاثل

لـلـشـفـاء إلى ذلك احلـ لـكن تـبقى
درب جـاهـزيـته الـبـدنـيـة وقـنـاعـة ا
أدفــوكـات بــإشـراكه من عــدمـهـا في
ــرتـقب. وكــان نـادي قــطـر الـلــقـاء ا

الـقـطـري لكـرة الـقدم قـد تـعـاقد مع
الــــدولـي الــــعـــــراقي بـــــشــــار رسن
مـــــــؤخـــــــراً قــــــادمـــــــاً مـن فـــــــريق
بـرسـبولـيس اإليـراني لـتمـثـيله في
ــوسم ــمـتــاز  الــدوري الــقــطــري ا
واحــد. ومـن جــهـــة اخـــرى تــراجع
ـنــتـخب الــوطـني الــعـراقـي لـكـرة ا
الـــقــدم مـــركــزين فـي الــتــصـــنــيف
اجلديد لالحتاد الدولي فيفا. وجاء
ــركـز 72 ــنــتـخـب الــوطـنـي في ا ا
بــتـصــنـيـف فـيــفـا الــصـادر الــيـوم
بـــرصـــيــد  1349نـــقــطـــة. واحـــتل
ـركـز ــنـتـخب الـوطـني الـعـراقي ا ا
ـنـتـخـبـات الـثـامن عـلى مـسـتـوى ا
الــــعـــربــــيــــة بـــعــــد كل مـن تـــونس
ـغـرب وقــطـر ومـصـر واجلــزائـر وا
والسعـودية واالمارات. فـيما احتل
ـركـز الـثـامن عــلى مـسـتـوى قـارة ا
آســيـا بـعـد كل من إيـران والـيـابـان
واستراليا وكوريـا اجلنوبية وقطر

والسعودية واالمارات.
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شك تأثـير مهم عـلى تطويـر لعبـتنا
اجلـــمـــيــلـــة في الـــعـــراق. وأضــافَ
رئـيس الفـيفا : اقـتنـاعاً بـإمكـانيات
ــكــنــكم كـــرة الــقــدم في الــعـــراق 
االعـتــمــاد عـلـى دعـمي الــشــخـصي
ومــســاعــدة االحتــاد الــدولي لــكــرة
الـقــدم لـتــحـقــيق هـذا الــهـدف.. إن
أبـــواب مـــقــر االحتـــاد الـــدولي هي
دائـمـاً مـفـتـوحـة لـو أرد مـنـاقـشة
ريــاضــتــنــا وتــطــورهــا والــتــرويج
تناً لو تفضلتم لقيمها وسأكون 
أيــضـاً بـنــقل تــهـنــئـتي إلى نــائـبي
الرئيس وأعضـاء اللجنة الـتنفيذية
ــنــتــخــبــ مــعــكم وأتــمــنى لــكم ا
ولـفـريـقــكم الـتـوفــيق والـنـجـاح في
التحديـات التي تنتـظرها في خلق

رؤيــــــــة إرث
دائـــــــــم

النـعيـمي رئيس االحتـاد االماراتي
لـكـرة الـقـدم الـتهـاني والـتـبـريـكات
إلـى رئـيس االحتــاد الـعـراقـي لـكـرة
ناسبة نيله القدم عدنان درجال 
ثـقـة اجلــمـعـيـة الـعــمـومـيـة لـدورته
اجلـديـدة. وقـالَ في تـهـنئـته: ال شك
ا أن هذا االختيـار قد صادفَ أهله 
تـتــمـتــعـون به من خــبـرةٍ ريــاضـيـة
عـريـقةٍ ونـظـرة مسـتـقبـلـية سـيـكون
لـهـا األثـر الـكـبـيـر بـإذن الـله تـعالى
ـسـاهـمـة فـي تـطـويـر وازدهار في ا
لــعــبــة كــرة الــقــدم فـي جــمــهــوريـة

العراق الشقيق.
w½ULF « œU%ô«

أرسلَ ســـالم بن ســـعـــيــد بـن ســالم
الـوهيـبي رئـيس االحتاد الـعـماني

لـكــرة الـقـدم بــاألصـالـة عـن نـفـسه
وإنــابــة عن مــجــلس إدارة االحتـاد
الـــعـــمـــاني لـــكـــرة الـــقـــدم صــادقَ
الـــتــــهـــنــــئـــة إلى رئــــيس االحتـــاد
العراقي لكرة القدم عدنان درجال
ـكــتب الـتــنـفــيـذي اجلـديــد بـعـد وا
فـوزهم باالنـتخـابات ألربع سـنوات
قـادمــة. وأوضحَ في تــهــنـئــته: هي
ثـقـة تسـتـحـقـونـهـا بـحـكم خـبـرتكم
الـريـاضـيـة الـطويـلـة الـتي سـتـكون
خيراً عـلى الكرة الـعراقية لـتحقيق
سـتويات اجنازات ريـاضية عـلى ا

اإلقليمية والقارية والدولية كافة.
بــعـثَ مــحــمــود اخلـــطــيب رئــيس
مـــــــجــــــلـس إدارة نــــــادي األهـــــــلي
ــصــري بـخــالـص الـتــهــاني إلى ا

رئيس االحتاد العـراقي لكرة القدم
ــنـــاســبــة فــوزه عـــدنــان درجــال 
بـرئــاســة اجملــلس اإلداري اجلــديـد
ُــنــتــخـب. وقــالَ في تــهــنــئــته: إن ا
ـــوقــر اخـــتـــيــاركـم ومــجـــلـــســـكم ا
لـتحـقيق طـموحـات الكـرة العـراقية
هـــو دلـــيل عـــلى مـــدى الـــثـــقـــة في
الـتـطـويـر والـتـقـدم نـحـو األفـضل..
إنـنــا عـلى ثــقـة بــقـدراتــكم اإلداريـة
وخـبـرتــكم الـريــاضـيـة فـي حتـقـيق
رجـو لكرة الـقدم العـراقية التـقدم ا
ا يتـناسب مع تاريخـها العريق و

في كرة القدم.
ZOK)« ”Q

كتب التنفيذي الحتاد وأكد عضو ا
كـأس اخللـيج العـربي شـامل كامل

عــدم صـــحـــة أنــبـــاء نــقـل بــطـــولــة
خـلــيـجي  25من الــبــصـرة الى بــلـد
آخـر فــيـمــا أوضح بـشــأن مـســألـة
تــأجــيـل الــبــطــولــة الى عــام 2023.
ــكــتب وقــال كـــامل أن اجــتــمـــاع ا
الــتـنــفــيــذي الحتـاد كــأس اخلــلـيج
الــعــربي لــكــرة الــقــدم نــاقش أمس
ملف بطولة كأس اخلليج اخلامسة
ــؤمـل إقــامــتــهــا في والــعـــشــرين ا
مـديـنة الـبـصـرة خالل كـانون األول
ـقـبل. وأضـاف كـامل أنه ال صـحة ا
ألنـبـاء تأجـيل الـبطـولـة ونقـلـها من
الــعــراق إلى بــلــد آخــر مــؤكــداً ان
كتـب التنفيذي يوم امس اجتماع ا
قدم توصـيات بتأجيـل البطولة الى
الـــــعـــــام  2023 في حـــــال لـم تـــــكن

الــــبـــصــــرة عـــلـى ا اجلـــاهــــزيـــة
الحـتــضـان الــبـطــولـة في مــوعـدهـا
ـــــقــــرر. وتـــــابع كـــــامل أطَـــــمْــــئِنُ ا
اجلـمـهـور واإلعالم أن الـبـصـرة لم
تـزل حتـتـفـظ بـحـقّـهـا فـي الـتـنـظـيم
والـبطـولة مـؤكداً ان الـعمل يـجري
بــهــمّـة عــالـيــة من قــبل الــسـلــطـات
الفنـية واإلدارية واألمـنية لتـجهيز
كل مـتـطلّـبـات اجنـاح البـطـولة وال
ن يشير الى إسناد التنظيم صحّة 
الى دولـة أخـرى بـحـسب تـواصـلـنا
مع اإلخوة في احتـاد كأس اخلـليج
الـــعـــربـي الـــذي يـــرغب في إنـــهـــاء
العب الـــعـــراق كل مـــتــــعـــلّـــقـــات ا
وجتـــهـــيـــز الـــفــــنـــادق وتـــهـــيـــئـــة

واصالت لرعاية ضيوفنا. ا
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اعـلن احملـامي صـباح الـشـبـيبي ان
هناك محاوالت لعـرقلة الطعن الذي
ه مـوكـله رئـيس نادي يـعـتـزم تقـد
الــكـــرخ شــرار حـــيــدر لـــلــســـلــطــة
الــقــضـائــيــة بــنــتــائج انــتــخــابـات
االحتاد العراقي لـكرة القدم والتي
نـصب رئيس االحتاد ترشح فـيهـا 
لـكـنـه خـسـر لصـالـح وزيـر الـشـباب
والــريــاضــة عــدنــان درجــال. وقــال
الــشـــبــيــبي فـي بــيــان صــحــفي ان
االمـ الـعـام الحتـاد الــكـرة مـحـمـد
فـــــرحـــــان كـــــان قـــــد وعـــــدنـــــا انه
سـيسـلـمنـا نسـخـة من قرار الـلجـنة
االنـــتــخــابــيــة اخلــاص بــاحملــضــر
الــرسـمي لـلــجـنـة الــتـطـبـيــعـيـة عن
نتائج انـتخابـات التي جرت في 14
أيلول اجلاري إال أنه أخلف وعده.
وبــ انه تـوجـهـنـا الـيـوم الى مـقـر

احتـاد الـكـرة ووجـدنـاه مـغـلـقاً و
مــنــعــنــا من الــدخــول كـي يــفــوتـوا
علينا مدة الطعن البالغة ثالثة ايام

وكنا نتوقع هذا فقمنا منذ الصباح
الباكر بتنظيم هذا اإلنذار من كاتب
عـدل الـكرخ الـصـبـاحي. واشار الى
نحلة ان رئيس الهيئة التطبيعية ا
ايـاد بــنـيـان هــو اآلخـر امــتـنع عن
الــتـــدخل في هــذا االمـــر بــداعي أن
واجب اللـجـنـة الـتـطبـيـعـيـة انـتهى
يــوم االنــتــخــابــات وهـذا مــخــالف
لـلـقـانون الن واجـبـهـم يـنتـهـي بـعد
ادة التـاسعة ـوجب ا سبـعة أيام 
من الــقــانــون االنــتـخــابي لـالحتـاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم لــعــام 2021
ثالثـة أيـام مـنـهـا السـتـالم الـطـعون
بـنـتـائـج االنـتـخـابـات وأربـعـة أيام
للنظر بالطعون والقول خالف ذلك
مـعــنـاه ان رئــيس االحتـاد اجلــديـد
عدنان درجال سينـظر طلب الكاب
شــرار حـــيــدر وهــذا ال يـــجــوز ألنه

اخلصم واحلكم. WÐU∫ الالعب بشار رسن مع زميله صفاء هادي قبل اإلصابة ≈
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ابـرزهـا عــدم الـسـفـر او الــتـنـقل او
الــدخـول الى امـاكن بـعـيـنـهـا مـا لم

يثبت انه اخذ اللقاح.

ــواطـنــ عــلى اخــذه ولــكــنه قـد ا
يضطـر لالمر الواقع اذا مـا فرضته
احلــكـــومــة عـــلــيـه بــوســـائل عــدة

الــــلـــقــــاح من قـــبـل الـــريــــاضـــيـــ
ـواطــنـ سـيــعـطل الـكــثـيـر من وا
النـشاطات الـرياضيـة داعيا وزارة
الـصــحـة لـتـنــظـيم حـمـلــة تـوعـويـة
ــؤســسـات اكــبــر والــتــعــاون مع ا
ــســؤولـــة الخــتــيــار الــريــاضـــيــة ا
مجمـوعة من جنوم الـرياضة والفن
وغـيـرهم من شــخـصـيــات اجملـتـمع
ـواطن لـيجري التي حتـظى بـثقة ا
من خاللــهم الــتــشــجــيع عــلـى أخـذ
الـــتـــطـــعـــيم حـــفـــاظـــاً عـــلى ارواح
ــــنـع الــــوبـــــاء من ـــــواطــــنـــــ و ا
االنــتـشــار. واضــاف عـبــد الــوهـاب
عـــلـى الـــرغم مـن ان االقـــبـــال عـــلى
اللـقاح تـغير كـثيـراً عن السابق اال
طلوب ستوى ا انه لم يصل الى ا
ـقبلة اشتراطات وقد تشهد االيام ا
ــــواطـن الــــعــــادي عـــــدة جتــــبـــــر ا
والـريــاضي عـلى اخــذ الـلــقـاح وال
ـــــكـن في كـل االحـــــوال اجـــــبـــــار
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اكد معاون مديـر عام دائرة التربية
الــــبــــدنــــيــــة في وزارة الــــشــــبـــاب
والـرياضـة مـوفق عبـد الـوهاب ان
رفـض تــــلــــقي الــــلــــقـــــاح من قــــبل
ـواطـنـ سـيـعـطل الـريـاضـيـ وا
الـكـثـير من الـنـشـاطات الـريـاضـية.
وقــال عــبــد الـــوهــاب في تــصــريح
صـحـفي إن الـتـصريـحـات الـعـديدة
عـبر وسـائل االعالم اخملـتلـفـة التي
سـبقت وصـول اللـقاح الى الـعراق
اثرت سـلباً وبشـكل كبيـر في اقبال
ـــــواطـــــنـــــ بـــــصـــــورة عـــــامــــة ا
والــريـاضــيــ بـشــكل خــاص عـلى
أخـذه لذلك شـاهدنـا عزوفـاً كبـيراً
مـبيـنا ان ذلك يـعود ايـضاً إلى قـلة
الـتثـقيف والـتوعـية اجملـتمعـية في
هـذا اجلــانب والـريـاضي جـزء من
اجملـتمع وبـعضـهم قـدوة لالخرين.
وتابع عـبد الـوهاب ان رفض تـلقي
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ـركزي بـالـكـرة الطـائـرة بـعد يعـقـد االحتـاد ا
غـــد الــســبت اجـــتــمــاعــا فـي مــقــره لــغــرض
مــنــاقـشــة الــيــة ولـوائـح مـنــافــســات الـدوري
ـــمــتــاز وكــذلـك حتــديــد مــكـــان ومــواعــيــد ا

باريات.  ا
ـسـابـقات في وقال رئـيس الـلـجـنـة الـفنـيـة وا
احتـاد الــكـرة الـطــائـرة صـبـيـح حـنـتـوش في
ـقـبل تـصـريح صـحـفي إن خالل االسـبـوع ا
ســــيــــتـم االعالن عـن مـــــــــــــوعـــــد انــــطالق
ــمــتــاز 2021-2022 مــنــافــســات الــدوري ا
وتوزيع الالئحـة الفنيـة للمسابـقة ب االندية
ــثـلي انـديـة مـبـيــنـا انه جـرى اجــتـمـاع مع 
ـمـتـاز قـبل ثالثـة ايـام و االتـفـاق الـدوري ا
على عـدد من النقاط اذ سـيكون الدوري في
رحلـة االولى على شكل مجموعت وتتاهل ا
من كل مـجمـوعـة اربعـة انـدية لـلـمرحـلـة التي
تـليـهـا وهـنـاك اتـفـاق من اجلـمـيع علـى أغلب
الــنــقــاط. ونــوه حــنــتـوش بــانـه سـيــتم ادراج
ـمتاز مسابـقة فئـة النـاشئ النـدية الدوري ا
لـتــكــون مـرادفــة لــلـدوري وبــعـد ايــام قــلـيــلـة
ستوزع الالئحة الفنية للمسابقة ب االندية.

الريـاضيـ من أجل مسـاعدتـهم على
التـنافس مع األنـديـة احمللـية الـبارزة.
اجلـــديـــر بـــالــــذكـــر أن مـــلـــعب نـــادي
الفلوجة قـد سبق وأن تعرض ألعمال
تـخـريـبـيـة أسـفـرت عن تـدمـيـر وحـرق
ــلــعب وتـــكــســيـــر مــقــاعــد أرضــيـــة ا
ـتواجدة ـرافق العـامة ا اجلماهـير وا
به عـــلى يــد الـــعــوائـل الــنـــازحــة من

سـوريـا إلى األنــبـار وذلك بـعـد أن 
إعــادة تــأهــيــله ســنــة 2018  أي بــعـد
ــديــنـــة من تــنـــظــيم داعش حتــريـــر ا
اإلرهــابي. ودعــا الــشــبــيــبي اعــضــاء
اللجنة القـانونية في احتاد الكرة الى
القيام بواجـبهم معتـبرا ان ما يحدث
سيـنـقض كل شيء في مـحـكـمـة كاس
ألنـهم يـخـالـفـون مـبـدأ هـام جـدا وهـو
Good Faith حـسن الـنـيــة بـالـتـعـامل
Princi- وفي تطـبيـق القـانون و مـبدأ
ple ـواد والـقـواعـد أخـطـر من خـرق ا
الـقـانــونـيـة وتــؤثـر جـدا فـي الـقـضـاء
والــتـحــكــيم خــصــوصـا فـي مـحــكــمـة

لوزان.

ـلــعب ومــقـاعــد اجلـمــاهـيــر وبـاقي ا
ــرافق الـــريــاضــيــة الـــتي تــعــرضت ا
ألعـمـال تخـريـبـيـة وأهـمـهـا الـصاالت
البس الــريـــاضـــيــة وغـــرف تــبـــديل ا
وغيرهـا. واشار الدلـيمي إلى أن هذه
اخلـــطــوة جـــاءت بــهـــدف الــنـــهــوض
بـــالـــواقع الـــريـــاضي في الـــفـــلـــوجــة
والــقــرى والــنــواحـي الــتــابــعــة لــهــا
بــــــاإلضـــــافــــــة إلى دعـم الـــــشــــــبـــــاب
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بعد تـعرضه ألعمـال تخريـبية نـتيجة
سكن العـوائل النازحـة من سوريا به
أعلن قـائم مقـام قضـاء الفـلوجـة مؤيد
باشرة بتأهيل ملعب نادي الدليمي ا
الفلوجة لكرة القدم. وقال الدليمي في
تــصــريح صــحــفي  إن مــنــذ ســاعــات
الــصـــبــاح األولـى من امس اجلـــمــعــة
ـبـاشـرة بـأعـمـال تـأهـيل عـشب تـمت ا
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ملعب الفلوجة

جياني إنفانتينو
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بغداد

قــدّمَ جــيــاني إنــفــانــتــيــنـو رئــيس
االحتــــاد الــــدولـي لــــكــــرة الــــقــــدم
الـتـهـاني والـتــبـريـكـات إلى عـدنـان
ـنـاسبـة انـتخـابه رئـيـساً درجـال 
ـدة لـالحتـاد الـعـراقي لــكـرة الـقـدم 
ـؤتــمـر أربع ســنـوات مــقـبــلــة في ا

االنتخابي االستثنائي.
وجــــاءَ في رســــالــــةِ
رئـــــيـس االحتــــاد
الــــدولـي لــــكــــرة
الـــــــــــقـــــــــــدم: إن
مــــــعـــــرفــــــتــــــكم
وقـــــــيــــــــادتــــــــكم
وشــــــــغــــــــفـــــــــكم
وخـــــــبـــــــرتـــــــكم
سيكـون لها بال

من أجل مــســتــقــبل كــرة الـقــدم في
الـعـراق.. أتـطلـع لـلـقـاء بكـم قـريـباً.
بـعثَ رئـيسُ االحتـاد الـقـطـريّ لـكرة
الـقـدم الـشـيخ حـمـد بـن خلـيـفـة بن
حـــمــد آل ثــانـي أســمى الـــتــهــاني
والــتــبــريـكــات إلـى رئـيـسِ االحتـاد
العراقيّ لكرة الـقدم عدنان درجال
بعد فوزه في االنتخابات ونيله ثقة
اجلــمـــعــيــة الـــعــمــومـــيــة لالحتــاد

العراقي.
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وبـعثَ رئــيسُ االحتــاد الـبــحــريـنيّ
لـكرة القـدم الشـيخ علـي بن خلـيفة
بن أحــــمـــد آل خــــلـــيـــفــــة خـــالصَ
الـتـهـانـي والـتـبـريــكـات إلى رئـيس
االحتادِ العراقيّ لكـرة القدم عدنان
ـنــاسـبــة فــوزه بـرئــاسـةِ درجــال 
االحتـاد وكــسب ثـقــة اجلـمــعـيـة
الـعــمـومــيـة مــتـمــنـيـاً
خالص التوفيق
والـــــنـــــجـــــاح
لـــــــلــــــكــــــرةِ
الــعـراقــيـة
ـزيـد من وا
الـــــتـــــقـــــدم
واالزدهار.
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بعثَ علي بن
احلـــــــســــــ

رئـيس الهـيـئة
الــــتـــنـــفـــيـــذيـــة
لالحتاد األردني
لــــكــــرة الــــقـــدم
بـعـظيـم التـهـنـئة
والــتــبــريــكــات إلى
رئــــــــــيـس االحتـــــــــاد
الـعــراقي لــكــرة الــقـدم
عـدنـان درجـال بـعـد نـيله
كـتب التـنفـيذي ألربع ثقـة ا
سنوات قـادمة. وأكدَ في تـهنئته:
ــا هي الــثــقــة الــتي تــســتــحــقــون 
ــيـزة تــتـمــتــعـون بـه من خـبــراتٍ 
وكـفـاءةٍ مـشـهـود لـهـا ونـبـارك لـكم
سؤوليـة التي أنتم أهل لها. هذه ا
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قدّمَ الـشـيخ راشد
بـن حــــــمــــــيــــــد



ـة جتـاه الـفـرنسي { بـاريس- وكـاالت: عاد مـسـؤولـو ريـال مدريـد إلى اتـبـاع إسـتراتـيـجـيـة قد
ـقبل. ويـنتـهي عقد كيـليان مـبابي مـهاجم بـاريس سان جـيرمـان من أجل ضمه خالل الـصيف ا
ـقـبل ويـرفض الالعب كل عـروض الـنـادي الـفـرنـسي بـشأن مـبـابي مع سـان جـيـرمـان الصـيف ا
الـتجـديد. ووفـقًا لـبرنـامج الشـيرجنيـتو اإلسـباني فـإن مسـؤولي ريال مـدريد اتـخذوا قـرارًا بعدم
يرجني ال يريدون التـحدث أكثر عن صفـقة مبابي. وأشار البـرنامج اإلسباني إلى أن مـسؤولي ا
لكي. يـذكر أن ريال مدريد مـرات داخل النادي ا حتى التـعليق على الـصفقة أثنـاء التواجد في ا
كـان يتـبع سـيـاسـة الـصـمت جتـاه صـفـقـة مبـابي خالل آخـر عـامـ قـبل أن يـكـسـرهـا في نـهـاية
اضي عـقب تـقد عـرض رسـميـ للـتعـاقد مع الـنجم الـفرنـسي. ويتـمتع ـيركـاتو الـصيـفي ا ا
مـسؤولـو ريـال مدريـد وفي مـقدمـتـهم فـلورنـتـينـو بـيـريز بـعالقـة جيـدة مع نـاصـر اخللـيـفي رئيس

باريس سان جيرمان.
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{ القاهرة- وكاالت: اكتسح الفريق
األول لـرجــال كـرة الــسـلـة بــاألهـلي
نـظـيره الـقـاهرة بـنـتيـجة  29-76 في
آخـر لـقـاءات الـفـريـقـ بـاجملـمـوعـة
الـثانيـة من بطـولة مـنطـقة الـقاهرة.
باراة على صالة الشهداء وأقيمت ا
ــقــر الــنــادي بـاجلــزيــرة وواصل
األهـــلي عــــروضه الــــقـــويــــة الـــتي
يـقـدمـها بـعـدمـا حـقق الـفوز في كل
وسم اجلديد. ووصل واجهات بـا ا
األهـلي إلى الفـوز الـرابع في بطـولة
مـنـطـقـة الـقــاهـرة بـعـد تـغـلـبه عـلى
مــصـــر لــلــبــتـــرول وطالئع اجلــيش
ــصـريــة لالتــصـاالت والــقــاهـرة. وا
وحـرص اإلسـبـاني أوجـسـتي بـوش
ـديـر الــفـني لألهــلي عـلى تــنـفـيـذ ا
الـعـديد مـن اجلوانب اخلـطـطـية في
تـــدريــبـــات الـــفــريـق من أجل عالج
بــعـض األمــور الـــتي ظـــهــرت خالل
ـاضية.  وجـرى التـركيز بـاريات ا ا
عــلى تـخــصــيص فـقــرات مــتـنــوعـة
لــلــتــدرب عــلى الــرمــيــات الــثالثــيـة
والـريـبـاونـد وغـيـرهـا من الـنواحي

الفنـية للوصول إلـى أفضل مستوى
لألحـمـر. يـذكـر أن األهـلـي سـيـشارك
في البطـولة العربيـة لألندية والتي
ــــقـــــبل في ســـــتــــقــــام الـــــشــــهـــــر ا
اإلســـــكـــــنــــدريـــــة ودعـم صــــفـــــوفه
بـــاحملــتــرف األمــريـــكي تــومــســون
وثــنـائي ســمــوحـة مــروان ســرحـان

وعمر عزب.
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كما وافق النجم آرون جوردون على
تــمـــديـــد تــعـــاقــده مـع نــادي دنـــفــر
ـــنـــافس فـي دوري كــرة نـــاجـــتس ا
دة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ 
أربــعــة أعـــوام مــقــابل  92 مـــلــيــون
ــا أعـــلــنه دوالر. وجـــاء ذلك وفــقـــا 
كـــالــفـــ أنــدروز وكـــيل جــوردون
مــسـاء الـثالثــاء. وكـان جـوردون قـد
انــضم إلى دنــفــر نــاجــتس في أذار
اضي قـادمـا من أورالندو مـاجيك. ا
وسجـل جوردون مـعدل 4ر 12 نقـطة
و7ر 5 متابعة و2ر 3 تمريرة حاسمة
ـاضي. وشارك آرون ـوسم ا خالل ا
جوردون في  25مـبـاراة مع نـاجتس

بـــعــد أن شــارك في  25 مـــبــاراة مع
أورالنــدو مــاجــيك. وتــوفى دوســان
ـــدرب الـــســـابق إيـــفــــكـــوفـــيـــتـش ا
ـنـتـخـبي صـربيـا ويـوغـسالفـيا عن
عـــــمــــر نـــــاهــــز  77 عــــامـــــا. وقــــاد
إيـفـكـوفـيـتش مـنـتـخب يـوغـسالفـيـا
لـلــفـوز بـلـقب كـأس الـعـالم في 1990
ـــبــيــاكــوس كـــمــا فــاز مـع فــريق أو
الــيـونــاني بـلــقب الـدوري األوروبي
. وتـولى إيفـكـوفـيـتش تدريب مـرتـ
الـعـديــد من األنـديـة خالل مــسـيـرته
الـتـدريبـيـة الـتي امـتدت لـ 46 عـاما
من بينهـا بارتيزان بلـجراد وسسكا
مـوسـكـو وخـمـسـة أنـديـة يـونـانـيـة
وحـصـد مـعـهـا الـعـديـد مـن األلـقاب.
كــمــا قــاد إيــفــكـــوفــيــتش مــنــتــخب
يدالية الفضية يوغسالفيا للفوز با
ــبــيــاد ســول  1988 بــجــانب فـي أو
الفـوز بثالثـة ألقـاب في أ أوروبا.
وأسـدل إيـفـكـوفـيــتش الـسـتـار عـلى
مـسـيرته الـتـدريبـيـة عام  2016 بـعد
انـتهـاء جتـربـته مع فريق انـاضـولو

إفيس التركي.
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اضـطـره إلجـراء هــذه الـعـمـلـيـة الـتي
العب ألشهر قد تصل ستبعده عـن ا
الى ثالثة أو أربعة بحسب الصحافة
اإلسـبــانـيــة. وشـارك بـرايــثـوايت في
ـــراحل الـــثـالث األولى من الـــدوري ا
ـــــبـــــاراة اإلســـــبـــــاني وتـــــألـق في ا
االفـتــتـاحـيــة ضـد ريـال ســوسـيـيـداد
بـثــنـائـيــة وتـمـريـرة حــاسـمـة.وسـبق
لبرشلـونة أن أعلن أيـضاً األربعاء أن
العب وســطه الـواعــد بـيـدري يــعـاني
مـن إصــابـــة عــضـــلـــيــة فـي عــضالت
الفـخـذ األيسـر فيـمـا أصيب الـظهـير
األيـســر جـوردي ألــبـا في في الــفـخـذ
ن.ولم يحـدد الـنادي الـكاتـالوني األ
مــدة غـــيـــاب الالعـــبـــ لـــكن وفـــقــاً
دة لوسائل اإلعالم قـد يغيب بـيدري 
أسـبـوعـ بـيــنـمـا لن يـعـود ألـبـا إلى
العب حتى منـتصف تشرين األول. ا

"خضع (بـرايثـوايت) بـنجـاح لعـملـية
جراحـية من أجل مـعاجلـة إصابة في
رضـفـة الــفـخـذ (مـفـصـل عـظم الـفـخـذ
والـــرضـــفـــة)" .وحـــاول بـــرشـــلـــونـــة
معـاجلة الـالعب من دون اللـجوء الى
اجلراحة إال أنه لم ينجح في ذلك ما

{ برشـلـونـة- (أ ف ب) - أعـلن نادي
بـــرشــلــونــة اإلســبـــاني لــكــرة الــقــدم
ــاركي اخلــمـــيس أن مــهــاجـــمه الــد
مــارتن بــرايـثــوايت خـضـع لـعــمـلــيـة
جـــراحــــيـــة نــــاجـــحــــة في الــــركـــبـــة
الــيـسـرى.وقــال الـنــادي الـكــاتـالـوني
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بـيــتي وتــمــكـنــوا من أخــذ خــزنـة ثــقــيــلـة في
ســـيــــارتــــهـم فــــيـــهــــا بــــعـض مــــقـــتــــنــــيــــاتي
ـا أنـني ال أتـرك أبدا الـشـخـصـيـة".وأوضح "و
أي مــجـوهـرات فـي بـيـتـي فـكل مــا أخـذوا هـو
ــيــدالــيــات الـتـي حـصــلت عــلــيــهـا مـع فـريق ا
ــنـــتــخب االجنـــلــيــزي. وهــذه تــشــيـــلــسي و ا
كن أن يؤخذ يدالـيات تمـثل شرفا حـزته ال  ا
ـيدالـيات"."ومع منـى حتى إذا اسـتـولوا عـلى ا
ذلك فــإنـني أدعـو جــمـيع مـشــجـعي تـشــيـلـسي
ــتـتـخب االجنــلـيـزي لــلـمـســاعـدة في كـشف وا

هـــويــة هـــؤالء الــتـــعــســـاء الــذين لن
يـــنــعـــمــوا بــالـــراحــة ألن األدلــة
اجلـــــنـــــائـــــيــــة تـــــتـــــجـــــمع
ضــــــــــــــدهـم".وأضــــــــــــــاف
سـتشارون "فالـشرطـة وا
ونــــادي تـــــشـــــيــــلـــــسي
وأخـــــــــرون كـــــــــلــــــــــهم
يـدعــمـونــني ولــديـنـا
معـلومـات أولية عن
هـــــويــــة اجلـــــنــــاة

وسنضبطهم".

{ لـنــدن - وكـاالت: تــعـرض مـنــزل العب فـريق
تـشـيـلسـي االجنلـيـزي ريس جـيـمس لـلـسـطو
أثنـاء مشـاركته في مـباراة فـريقه الـثالثاء أمام
زيـــــنـــــيت بـــــطـــــرســـــبــــرغ فـي دوري أبـــــطــــال
ـدافع الــبــالغ من الـعــمـر 21 أوروبــا.ويـقــول ا
ـنـتخب ـيدالـيـة الـتي فـاز بـهـا مع ا عـامـا إن ا
االجنـــلـــيـــزي في نـــهـــائي كـــأس أوروبــا 2020
سرقت منه. كمـا أخذ اللصـوص ميدالية دوري
أبــطـــال أوروبــا ومــيـــدالــيـــة كــأس الـــســوبــر

األوروبية أيضا.
وأضــــاف أنه حلــــسـن احلظ لم يــــكن أحــــد في
البـيت.وكتب عـلى إنسـتاغـرام: "أود أن أعلـمكم
ـبـاراة التي أنـني بخـيـر".وشـارك جيـمس في ا
فـاز بـها تـشـيـلسي أمـام مـانـشسـتـر سـيتي في
نـــهــائي دوري أبــطــال أوروبـــا في مــايــو آيــار
نتخب االجنليزي في كأس اضي.ولعب مع ا ا
أوروبا  2020ووصل إلى النهائي لـيخسر أمام
إيطاليا بـركالت الترجيح ثم فـاز مع تشيلسي
بـكـأس السـوبـر األوروبـية أمـام فـريق فـيـاريال
ــوسم.وقـال جــيـمس: اإلســبـاني بــدايـة هــذا ا
"مـجـمـوعــة من الـلـصـوص اجلـبـنـاء اقـتـحـمـوا

أخبار النجوم
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- وكـاالت: انتقـد ماريو جـوتزه العب آينـدهوفن الهـولندي األداء { برل
الـدفــاعي لــفــريـقـه في مـواجــهــة ريــال سـوســيــيـداد فـي أولى جـوالت دور
اجملموعـات بالـدوري األوروبي والتي انتـهت بالـتعادل  .2-2وقال جوتزه
في تــصــريــحـات صــحــفــيــة عـقـب الـلــقــاء الــذي أقــيم  في هــولــنــدا ريـال
لعب لذا اضطررنا ساحات في وسط ا سوسييداد لعب بتركيز وأغلق ا
لـعب. وتابع كـان من الصـعب علـينـا أن نضـغط ألنهم للـعب على طـرفي ا
ـلــعب اخلـاص بـنــا. خـلـقـوا كـانـوا يــبـحـثـون عـن مـسـاحـات خــلف وسط ا
فرصـهم بـسهـولـة كبـيـرة وهذه كـانت مـشكـلـتنـا األكـبر. وأضـاف جـوتزه
صاحب هـدف من ثـنـائـية فـريـقه في الـشـوط الثـاني قـدمـنـا أداء أفضل

بكثير ولكن لألسف لم نتمكن من تسجيل الهدف الثالث.  
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{ لندن- وكاالت: كشف تقرير صحفي بريطاني أن هناك اسمًا
جديـدًا بات مـرشـحًا لـتدريـب مانـشسـتـر يونـايتـد في حـالة إقـالة
النرويجي أولي جونار سولسكايـر. واقترحت العديد من التقارير
انشستر يونايتد أمام ياجن فاجئ  إقالة سولسكاير عقب التعثر ا

بويـز في اجلـولة األولـى من دور اجملمـوعـات بدوري أبـطـال أوروبا.
ووفقًـا لـصـحـيفـة إكـسـبـريس البـريـطـانـية فـإن الـفـرنسـي زين الدين
درب السـابق لريال مـدريد مرشح خلالفـة سولسـكاير على زيدان ا
ـوسـم. وأشـارت إلى أن اإليـطـالي أنـطـونـيو ـدير الـفـنـي هذا ا مـقـعـد ا
ـدرب السـابـق إلنتـر مـيالن مـن ينـافس الـفـرنـسي زين الـدين كـونـتي ا
ـقـعد. وذكـرت الـصحـيفـة أن زيـدان سبق أن زيدان حـتى اآلن عـلى هذا ا
ارتبط اسمه أيضًا بتدريب مانشستر يونايتد في  2018 عقب رحيله للمرة
درب الفرنسي فضل احلصول على راحة األولى عن ريال مدريد لكن ا

وعدم قيادة فريق آخر في ذلك الوقت.

{ روما- وكـاالت: شـهدت مـبـاراة ليـسـتـر سيـتي اإلجنـليـزي وضـيفه
نابولي اإليطالي 2-2  على ملعب كنج باور في مـستهل دور مجموعات

. ونشبت االشتباكات الدوري األوروبي اشتباكات ب جـماهير الفريقـ
باراة ونشر أحد صحفيي موقع كالتشيو نابولي  24 مقطع قبل وبعد ا
ــشـاجـرات الـعــنـيـفــة الـتي انـدلـعـت في الـشـوارع بـ فـيـديــو يُـظـهـر ا
ـشـجـعـ قــبل انـطالق الـلـقــاء. واسـتـخـدم بـعض أنــصـار الـفـريـقـ ا
فروضة األحزمة والكراسي كـأسلحة مـؤقتة. وجاء ذلك رغم القـيود ا
على سـفر اجلـماهـير اإليـطالـية إلى إجنـلتـرا لكن الـبعض تـمكن من
الـسفـر من بـلـدان أخـرى. واسـتـمـرت االشتـبـاكـات بـ اجلـمـهورين
حـتى بـعـد إطالق صـافـرة الـنــهـايـة وهـو مـا دفع الـشـرطـة احملـلـيـة
ـراسـلـ ــشـجـعي نــابـولي. وبــحـسب بـعـض ا حملـاولـة الــتـصـدي 
احمللي فإن األحداث بدأت عندما ألـقى مشجعو ليستر زجاجات

بالستيكية على جماهير الفريق اإليطالي.
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مارتن برايثوايت

وجاء إعالن بـرشلـونة غـداة خسارته
ـذلـة عـلى أرضه أمـام ضـيـفه بـايرن ا
اني صفر- 3 في اجلولة ميونـيخ األ
ـسـابـقـة األولى من دور اجملـمـوعـات 
ــبـاراة دوري أبــطــال أوروبــا وهي ا
. التي خاضها بيدري وألبا أساسي
وواصل بيدري الذي خـاض مباريات
ــــاضي في الــــدوري ــــوسـم ا عــــدة ا
وشــــــارك فـي كــــــأس أوروبـــــا ودورة
بيـة اللـعب حتى نـهاية االلعـاب األو
ـبـاراة فـيــمـا اضـطـر ألـبـا إلى تـرك ا
مــكــانه لــلــواعــد ألــيــكس بــالــديه في
الـدقـيـقة  74. والـتـحق بـيـدري وألـبا
بــبـرايــثـوايت فـي الئـحــة طـويــلـة من
صاب تضم الوافد اجلديد الدولي ا
األرجــنــتــيـــني ســيــرخـــيــو أغــويــرو
بـيـليه وأنـسو والفـرنـسي عثـمـان د

فاتي.
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بــشـكل مــخـتـلـف مع سـان جــيـرمـان
وســــدد كـــرة في الــــعـــارضـــة ورغم
مــجـهــوده إال أن هــدف فــريـقه األول
كان مـن نصـيب أنـدير هـيـريرا بـعد
عمل رائع من كيليان مبابي. وسجل
هـــانـــز فــــانـــاكن هــــدف الـــتـــعـــادل
ـسـتـحق قـبل نـهـايـة الـشوط األول ا
ليهتز ملعب جـان بريدل بالتشجيع.
ويبـدو أن الـظهـور األول مع الـفريق
يسي خاصة الفرنسي كان محبطا 
مع تراجع األداء في الشـوط الثاني.
وعــانى بــاريس ســان جــيــرمــان في
التعامل مع الضـغط القوي لصاحب
األرض طــــــــوال الــــــــوقـت وتــــــــألق
احلارس كيلور نـافاس وأبعد كرات
خـــطــرة مــنــهــا تــســديــدة قــويــة من
تـشــارلـز دي كـيـتـلــيـر كـادت تـسـكن
الشبـاك.  استـبدال مبـابي بعد 51

دقيقة حيث وجد
بــــاريس ســــان
جــــــيــــــرمـــــان

وافـــتـــتح نــاثـــان آكي الـــتــســـجــيل
بـرأسـيه لـلــسـيـتي في الــدقـيـقـة 16  
رائــعــة بــعـــد كــرة ركــنــيـــة لــعــبــهــا

غريليش. 
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وجاء الهدف الـثاني بنيـران صديقة
في الدقيقة  28  عندما سجل نوردي
موكيلي باخلطأ في مرماه. وعوض
موكـيلـي خطـأه وصنع الـهدف األول
لفريـقه وسجله كـريستـوفر نكـونكو
في الـــدقــيـــقــة 42. لـــكن اجلـــزائــري
ريــاض مــحــرز رد ســريــعــا وأحــرز
الــهـدف الــثـالث لــلـســيـتي مـن ركـلـة
جـزاء ليـنـتـهي الشـوط األول بـتـقدم
الـسيـتي 1-3. وأعـطى نـكونـو العب
باريس سـان جيـرمان الـسابق األمل
لـفـريق اليـبـزغ وأحـرز هـدفه الـثـاني
في الــدقـــيــقــة 51  لــكن ســـريــعــا رد
غــريــلـــيش بــإحــراز الــهــدف الــرابع
للسـيتي بـرأسية رائـعة في الدقـيقة
56. ومجددا قلص نكونو الفارق

{ لـــــنـــــدن  –وكــــاالت:
حـقـق فـريق لــيـفــربـول
اإلجنلـيـزي فوزا مـهـما
في بـدايـة مشـواره في
دوري أبــطــال أوروبـا
في مبـاراة مثـيرة على
مـلعب آنـفـيـلـد. وبدأت
مـبـاراة لــيـفـربـول وايه
سي مــــيـالن اإليـــطــــالي
مسـاء األربـعـاء بسـيـطرة
كامـلـة لـلريـدز وحـاصروا
مــرمـى الــضــيـــوف وبــعــد
تـــــسع دقــــائـق فــــقط أحــــرز
ألــكـــســنــدر أرنــولــد الــهــدف
األول. وأتــــيـــحت لــــلـــنـــجم
ـــصـــري مـــحــمـــد صالح ا
فرصة مضـاعفة النـتيجة
مـن ضــــربـــــة جـــــزاء في
الدقـيـقة 13  لكن تـصدى
لها بـبراعـة حارس ميالن
مــــايك مــــايـــجــــنـــان وكـــان
صالح قـــد أحــرز  17ضـــربــة
جزاء سابقة لـفريقه. وشهدت
ــــبـــــاراة حتـــــوال مــــثـــــيــــرا ا
ونـتـادا قويـة من الـفريق ور
اإليــطـالي فـي نـهــايـة الــشـوط
األول وأحرز هدف مـتتالي
عـبر أنـتي ريـبـيك في الـدقـيـقة
  41وإبراهيم دياز في الدقيقة
 .43وفي الشوط الثاني أعاد
ـاني يـورغن كـلـوب ـدرب األ ا
جتـــمــيع صـــفــوفـه إلخــضــاع
مــيالن لــضــغط شــديــد مــرة
أخـرى. وأثـمر الـضـغط عن
جنـــاح صالح بـــتــعـــويض
إهدار ركـلـة اجلـزاء وأحرز
الـتــعـادل فـي الـدقــيـقـة 48.
ــبـاراة وبــعــدهــا حتــولت ا
إلى لـــعـب من طـــرف واحـــد
وســيــطــرة كـامــلــة لــلــريـدز
حــــــتى تـــــــمــــــكن جــــــوردان
هـنـدرسـون من إحـراز هـدفه
األول فـي دوري أبــــــــــطــــــــــال
أوروبا بعد سبع سنوات مع
ليفربول والهدف الثالث في
ـــبـــاراة في الــدقـــيـــقــة 69. ا
ــثــيــرة ــبــاراة ا وانــتــهـت ا
ليحصد بفوز لـيفربول 3-2  
ثالث نـقـاط مــهـمـة في أولى
مـبـاريـاته باجملـمـوعـة الـثـانـية.

ـلعب صعـوبـة في السـيـطرة عـلى ا
وبــدا أن العـــبي بــروج يــتــطــلــعــون
ــبــاراة. بــدأ مــيــسي في لــلـــفــوز بــا
إيـجــاد مـسـاحـة أكــبـر واسـتـعـراض
مهاراته حيث كان الفريق البلجيكي
ـباراة. لكن النجم متعبـا في نهاية ا
األرجــنـتــيـني الــبــالغ من الـعــمـر 34
عـامـا لم يـتــمـكن من فك شـفـرة دفـاع
بـروج في أول ظــهــور له مع بـاريس
ســان جــيــرمـان ولم يــحــقق شــيــئـا
سوى احلـصول عـلى بطـاقة صـفراء
في الدقيقة 71. وفي مباريات أخرى
مــثـيــرة بــالـبــطـولــة األوروبـيــة فـاز
أيـاكس أمــسـتـردام الـهــولـنـدي عـلى
سبـورتيـنغ لشـبونـة البـرتغالي 5-1.
كــــمـــــا خــــطـف ريــــال مـــــدريـــــــــــــد
األســــبـــاني الــــفــــــــوز من
إنـــــتــــر مــــيالن بــــهـــــدف

نظيف.

بـــإحــراز الـــهــدف الــثـــالث لــفـــريــقه
وهــاتــريك له في الــدقــيــقـة 73. لـكن
جــواو كــانــســيــلــو أضــاف الــهـدف
اخلامس بعد دقيقت فقط ثم أحرز
البـديل جـابريـيل جـيـسوس الـهدف
الــسـادس فـي الـدقــيــقـة 86. وبــهـذا
يـتـصدر الـسـيـتي اجملـمـوعة األولى
ويستعد للـقاء باريس سان جيرمان
في  28 أيــلــول في بــاريس. حــظـيت
مبـاراة باريـس سان جـيرمـان خارج
مـلـعبـه مع كلـوب بـروج الـبـلـجـيكي
باهتمام كبـير إذ شارك األرجنتيني
لــيـــونــيل مـــيــسـي بــقـــمــيص غـــيــر
برشلـونة ألول مـرة في دوري أبطال

أوروبا. 
wŁöŁ œułË

ــبـاراة بــتـعـادل إيــجـابي وانــتـهت ا
بــــهـــــدف لــــكـل فــــريـق رغم وجــــود
ـــرعب مـــيــسـي ونــيـــمــار الـــثالثي ا
وكيـلـيان إمـبـابي في هجـوم الـفريق
الـفـرنسي.  وحـاول مـيـسي الـظـهور
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ـنصب واراها احد هنـاك فلسفـة خاطئة ومقـلقة جداً فـي ثقافتنـا العربيـة فيما يـتعلق با
ـية عـوائق الـتـنمـيـة وهـذه الـفـلـسـفـة ال جند لـهـا مـثـيالً في الـثـقـافـات االقلـيـمـيـة والـعـا
ـا يـتـناسى ـا يـؤسف عـليه ور ـنـصب في ثـقافـتـنـا تشـريف ولـيس تـكـليف وهـذا  فـا
الـبعض انه عـنـدمـا يحـصل عـلى موقـع أو منـصب في مـحيـطه االجـتـماعي فـإنه يـكون
أمام اختبار جـديد وخطير امام خالقه وامام الناس وهكذا هي احلياة  ساحة امتحان
وابـتالء في كـل حـال من أحــوالـهــا وقـد روي عـن عـلي عــلـيه الــسالم قــوله: (الْـولَــايـات
نـصب  لـيس عرشـاً يعـتـلي علـيه البـعض لـيأمـر وينـهى وليس مـضامـير الـرجال)  فـا
ـسؤول على رأسـه بل هو خدمـة لقـضاء حـوائج النـاس واالرتقـاء بعمل تاجـاً ينـصبه ا
ــؤسـســة بـكل االجتــاهـات ويــجب عـلى صــاحـبه بــذل أقـصـى اجلـهـد ألداء واجــبـاته ا
ـواطـن عـلى قـدر سواء ال الوظـيـفيـة بـكل وطـنيـة ونـزاهة واخالص ومـعـاملـة جـميع ا
تفريق ب مواطن وآخـر وتذليل كل الصعاب أمامهم لتقـد اخلدمة التي يستحقونها

تعلقة بالدائرة. وحمايتهم واستشارتهم في االمور ا
نـصب بـوصـفه تشـريـفاً من عـوائق الـتـنمـيـة في اجملـتمـعـات العـربـية هـي النـظـرة الى ا
ـا ادى بالبـعض الى التـكبـر والغرور واسـتصـغار االخرين وليس تـكلـيفاً وهـو امر ر
ن ينتمي الى دائرته وهذا في احلقيقة وفي احيان اخرى الـتجاوز علناً على البعض 

قال.. الدافع الرئيس الذي دفعني لكتابة هذا ا
ـديح والثـناء والتـبجـيل وكثرة سـؤول بفـعل عبارات ا في بعض االحـيان حتـجب رؤية ا
ـنافقـون ويبدأ يـعتـاش على هذه الـعبـارات متنـاسياً ان خـفق النـعال خلف تزلـفون وا ا
أعقاب الرجال مـفسدة لقلوب النـوكى (احلمقى) ويبقى شغله الـشاغل استمرار البقاء
ـوجـبـها فـيـبـدأ يـعـيش في دوامة ـهـام الـرئـيـسة الـتي كـلف  ـنـاخ وينـسى ا في هـذا ا
الحـقة كل ضـافـة للـمنـصب فيـنـشغل  (رهاب الـسقـوط) خـشيـة من فقـدانه لـلقـيمـة ا
ـبدعـون منـهم ألنه يشـعر انـهم مصـدر تهـديد لـبقـائه ويبـدأ بصـناعة شـخص السيـما ا
اعداء وهـميـ يحاربـهم بكـل ماوتي من صالحـيات  امـا معـاونيه فـغالبـا يخـتارهم من

الطبقات الهشة خوفاً على منصبه.  
WM  Èd –

اً وحـديثاً مـليء بشـخصيـات قامـوا بواجبـهم على أكمل ان تاريخ األمـة اإلسالميـة قد
وجه فكـانوا أكـبر من منـاصبـهم واستـحقـوا بذلك اخلـلود والـذكرى احلـسنـة ومن هنا
نـصب أو الـوظيـفـة أو العـمل الذي نقـول أن عـليـنـا ان نبـني لـثقـافـة جديـدة جتعـل من ا
يشغله اإلنسـان مسؤولية وتكليف وخدمة ينبغي ان يقوم بها  على أكمل وجه ولم يكن
اً وتشريـفاً وامتيـازاً ألحدٍ  وهذا الكالم من الـبديهيات ـنصب في حقيـقة األمر تكـر ا
ؤكـدة في سمـاء احلقيـقة وإن اخـتلف في كثـير من األحـيان على أرض الـواقع نتـيجة ا
فلـسفـة خاطـئة تـعايـشنـا معـها لـسنـوات طويـلة عـلمـاً ان ان عبـارة (تكـليف التـشريف)
كلف ويخفي خلفه دوافع نفسية تغذيها باتت دارجة وغالبـاً ما تكون جداراً يتذرع به ا
الثـقافة االجـتماعيـة فتظـهر بشـكل او بآخر في تـصرفاته وبـعض قرارته بشـكل مباشر

او غير مباشر.
تلك مـنظومة اسالمـية وبعد تـاريخي وضاء تركـنا العمل ـا يؤسف له حقاً انـنا  إن 
به ونـبـذناه وراء أظـهـرنـا واتـخـذنـاه مهـجـوراً فـاأل تـقـتـبس من تـراثهـا مـا يـنـيـر لـها
مـستـقبل أجـيالـها ان عـبارة االمام عـلي علـيه السالم بـكل نقـائهـا وسمـوها تـعد اعظم
دستور إنساني بعـد القرآن الكر حتفظ لإلنسـانية حقوقها وكرامتـها وتبلغ بها مبالغ
الـكـمـال وهي دسـتور مـلـهم لـلـعقـول لـكل صـاحب مـنصب : »وَأَشْـعِـر قَـلْبك ?الـرَحْـمَة
طْف بـاإلِحْسـان إِلَيـهِمْ وَالَ تكـونَن عَـلَيـهِمْ سبـعـاً ضارِيـاً تغْـتَنِم للـرعِيّـةِ وَالْمَـحـبةَ لَـهمْ واللـُّ

أَكلَهم فَإِنَّهمْ صِنفَانِ إِمَّا أَخ لَك فِي الدينِ وَإِمَا نظير لَك فِي الْخلْق).
سـؤول بـأطـر حـضـاريـة تـشـكل حـجـر الـزاوية في ـنـصب ومـسـاءلـة ا ان الـنـظـرة الى ا
واطن نصب وا وان  جتسير الهوة النفسية ب صاحب ا قراطية قوية  انشاء دولة د
ارس سؤول  أمر بالغ األهميـة لبناء شخصية وطنية واثـقة ومتمكنة والشك ان ترك ا
ســلـطــاته بــهـواه وكــمـا يــحـلــو له وكــانه ظل الــله عـلـى االرض سـيــدفـعـه الى الـتــمـادي
ـشـروعـة واحاطت والـغـطـرسـة  ان الـشـعوب الـتي تـهـاونت في اسـتـخـدام حـقـوقـهـا ا
احلكـام بـهالـة من الـتقـديس والـتبـجـيل وتركـتـهم يعـمـلون حـسب اهـوائهم دفـعت الـثمن
سـؤولـ وتنـمرهم عـلى من كـان سبـبا في غـاليـا بعـد اسـتفـحال امـر اولئـك احلكـام وا

وصولهم الى مراكز السلطة.
نصب تقوم واخيرا ينبـغي ان يتضح وهذا بات معروفاً في الساحة الـعراقية ان لعبة ا
على اسـس انتـقـائيـة مـتغـيـرة على االغـلب االعم بـحسب تـغـيرات االوضـاع الـسيـاسـية
ومـة البعـد العـلمي او االخالقي للـشخـصية وقـد  يبدو للبـلد  وهـو بهذا ال يـتمتع بـد
ـنصب ألنـه ال يسـتـطـيع الـتـعايش مع ـومه ا االمر مـدمـرا إذا مـا اعـتقـد الـشـخص بـد

نصب او انتهاء مدة تكليفه..  اجملتمع في حال فقدان ا
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بغداد

الــلَّهِ عَــلَــيهِ وَقَـد فَــصَّلَ لَــكُم مــا حَـرَّمَ
عَــلَـيــكُم إِلّـا مَــا اضـطُــرِرتُم إِلَـيهِ وَإِنَّ
كَثيـرًا لَيُضِـلّونَ بِأَهـوائِهِم بِغَـيرِ عِلمٍ
ُعتَدينَ) (األنعام: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلَمُ بِا
119) وقـد أوقف اخلـلــيـفـة عـمـر بن
اخلـطـاب رضـوان الـله عـلـيه عـقـوبة
السرقة في عام اجملاعة علماً ان من
شـروط تـطـبـيق عـقـوبـة الـسـرقـة في
الشريعة اإلسالميـة ان يكون نصاباً
وان يـكـون الـغـايـة حـفظ الـنـفس من
الـهالك وان ال تــكـون هـنــاك وسـيـلـة

أخرى لدفع هذا الضرر.
WOzUM  W UO

ا يـستدعي الـنظـر فيه هو روح  و
احلـكم الـذي يـكـشف لـنـا عن كـيـفـيـة
تــقـصـي الـقــاضي ألســبـاب و دوافع
ـة وهـذا الـذي تـدعو ارتـكـاب اجلـر
إليه السياسة اجلنائية احلديثة في
االهــتـــمــام بـــدراســـة حــالـــة اجملــرم
وسـبب ارتـكـابه االجـرام ألنه ارتـكب
ــة امـا بـسـبب كــونه ضـحـيـة اجلـر
لـلـنظـام االجـتـمـاعي أو بـسـبب خلل
في تكـويـنه النـفسي او الـبيـولوجي
أو غـــيــره مـن األســبـــاب وبــالـــتــالي
تــمــكـن الــقــاضـي من الــتــمـــيــز بــ
صــاحب الــبـطن الــفـارغــة مـنــذ ايـام
والذي سرق اخلبـز على قدر حاجته
ليبقى على قيد احلياة هو وصغاره
وبـــ من كـــان الـــســبـب في ذلك من
تخمة متـلئة وا أصحاب الكروش ا
بــالـســحت احلـرام بــعـد ان تــاجـروا
بالشرف واإلنسانية والدين مخلف
ورائــــــهـم جـــــــيــــــوش مـن االرامل و
الـــيــتـــامى والـــكـــادحـــ واالمـــيــ
ـــتـــســــولـــ واخلـــارجــــ عـــلى وا
الــقــانـــون  ولــسـت هــنــا فـي مــقــام
الــتـبـريــر لـلــجـرائم واالخــطـاء الـتي

احملكمة برئاسة القاضي (ماجناود)
من ســاعــة الى سـاعــتـ لــلـمــداولـة
الـــتي انــتــهت بـــإصــدار الــقــاضي (

ماجناود ) حكمه االتي 
ــؤسف ونــحن نــعـيش في ن ا (انه 
مــجــتــمع مــنــظم جــداً ثـم جنــد احـد
افـراد هـذا اجملـتـمع وخـاصـة هي أم
ألسـرة قـد افـتـقـرت الى اخلـبـز وهذا
بـسـبب الـنـظـام الـسيـاسي الـذي من
واجـبه تـوفـيـر الـطـعـام لـلـمـواطـنـ
هذا وبـغض الـنظـر عن اخلطـأ الذي
ـتـهـمـة فـقـد تـعـرض ارتـكـبـته هـذه ا
على الـقـاضي مثل هـكذا قـضيـة وما
عـلى الـقـاضي اال ان يكـيـفـهـا بـشكل
ــرجح ان انــســانـي ومــرن ألنه من ا
يـــســــلب اجلـــوع اإلرادة احلـــرة ألي
انـسـان او جـزء من ارادته فـتـضعف
لـديه فـكـرة اخلـيـر ومـقـاومـة الـشـر-
وبهـذا يـنتـفي القـصـد اجلنـائي لدى
الــفـاعل كــون الـفــعل قــد  نـتــيـجـة
ـلـحـة لـلـطـعـام األسـاسي احلـاجـة ا
وعـــلــــيه يـــجـب االعـــتــــراف بـــأنه ال
مسؤولية على أولئك الذين تصرفوا
وسـرقــوا حتت دافع اجلـوع الـذي ال

تهة ) . يقاوم واالفراج عن ا
وقد صادقت محكمة االستئناف هذا
احلــكم لــيــكــون أحـد أهـم الـســوابق
الــقـضــائـيــة في فــرنـســا وسـبب في
ابتكـار حالة الـضرورة ومن ثم مبدأ
ــبـاد الــعــامــة ألغــلب مــهــمــاً مـن ا
قوانـ عقـوبات دول الـعالم و مـنها
العراق مع اختالف في اجلزئيات .
هــذا وان الــشــريــعــة اإلسالمــيــة قـد
عرفـت حالـة الـضرورة قـبل ذلك كـما
وارد الـقرآنـية جاء في الـعديـد من ا

كقوله تعالى :
(وَمـا لَــكُم أَلّـا تَـأكُـلــوا مِـمّـا ذُكِـرَ اسمُ

وتــتــلــخـص هــذه الــقـــضــيــة من أن
ـتـهمـة (مـيـنـار) وهي أرملـة فـقـيرة ا
تــبـلغ مـن الـعــمـر (22) سـنــة تــعـيل
ـفــردهـا طـفـلـهـا الــبـالغ من الـعـمـر
سـنـتـ وتـشارك والـدتـهـا حـصـتـها
نحها األسبوعية من الطعام الذي 
ــكــتب اخلــيــري في بــلــدتــهـا لـهــا ا
وبـسـبب الـعـوز والـفـقـر الـذي كـانت
تعاني منه هذه العائلة ان مر عليهم
ـا يــومـان دون ان يــأكـلــوا شـيــئـا ً
ــيــنـــار من ان تــذهب الى اضـــطــر 
ـدعــو (بــيــيـر) مـخــبــز ابن عــمــهــا ا
وسرقة رغيف من اخلـبز اال ان بيير
بـادر بــطـلب الـشـرطــة ومن ثم الـقـاء
الـقـبض عـلـيـهـا  واحـالـتـهـا  الحـقـاً
الى احملـــكــمـــة وبـــعــد ان تـــشـــكــلت
ـبـاشـرة بـتـدوين اقـوال احملـكـمـة وا
شتكي (بـيير) الذي طـلب الشكوى ا
ضـــدهـــا وتـــدوين افـــادة الـــشـــرطي
الشاهد الذي افاد بانه القى القبض
تـهمـة  بعد ان شـاهدها وهي على ا
تلـتهم باقي رغـيف اخلبـز وعلى اثر
ـدعي الـعـام ( فـيا التي ) ذلك طـلب ا
ـة الـسـرقـة ـتـهـمـة عن جـر ادانـة ا
ومن ثم اخــــتـــلى أعــــضـــاء هـــيـــئـــة

مـع غــيــاب روح الــقــانــون وســيــادة
ة عنـد رعاة الـقضاء اخالقيـة الهـز
ومع اســــتــــحــــكـــام الــــظــــلم تــــضج
ـعـذبــة بـصـرخـاتـهـا و االنـســانـيـة ا
تـسـود لـغـة الـصـمت رغم الـضـجـيج
الـــذي مأل فــضـــاء الــكـــون وجتــاهل
غـــامض إزاء مــا يــحـــدث والــفــقــراء
ـوذج جــلي لـغــيـاب ــهـمــشــ أ وا
الـعـدالـة وإشـاعـة مـنـهـجـيـة تـكيـيف
مـواد الـقـانـون لـلـصـالح الـشـخـصي
ومــجـــامــلــة ذوي الـــنــفـــوذ وســحق
مسـاك اجملـتـمع الذين ضـاعوا في
زحـمـة احلـيـاة وقوانـيـنـهـا الـقـهـرية
الـقــاسـيــة ولـو الــقــيـنــا الـنــظـر الى
حادثـة االرملة الـفقـيرة ميـنار والتي
كانت سبب بإضافة مـبدأ مهماً على
مـبـاد قـانـون الـعـقـوبـات العـام في
اغــــلب دول الــــعـــالم فـي تـــاريخ 18
مارس 1898 حـيث عُـرضت قـضـيـة
ــتــهــمــة (مــيــنــار) عــلى احملــكــمــة ا
اإلصـالحــيـــة في شـــاتـــو تـــيــري في
فـرنـسـا برئـاسـة الـقـاضي الـفـرنسي
(مـــاجـــنــاود) ذو اخلـــمــســـ عــام ]
ألغــنـتــنــا ك مــثــال حي لــتــصــحــيح
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بغداد

تستخدم كافة التطبيقات االلكترونية
 وعـقـدت جـلـسـات عـلى مـدى يـوم
في مقر احلكومة العراقية بالعاصمة
عرفة التـشريعات والقوان بغداد  
التي يتعاملون بها ببلدانهم  انتهت
بــــتــــعـــديـل واسع دفع الـى مـــجــــلس

سودة مختلفة النواب 
{ تظـاهرات تـشرين 2019  وظهور
وبـاء كــوفـيـد - 19 في الـعــالم بـدايـة
عام 2020 اوقف كل شي وبـانـتـظار
ــبــكــرة ــانــيــة ا االنــتــخــابــات الــبــر
ــان الــقـادم  واالمل لــتــشـريع والــبـر
قـانــون مـنـصف واضـح  يـوصف مـا
يـــحــدث بـــعــالم اإللـــكــتــرون ويـــنــظم
العـالقة ويـضع مـحددات االسـتـخدام

واالشتراك
{ ونــبــقى نــؤكــد ونـشــدد ان كــتــابـة
تــشــريـع مــواد قــانــونــيــة مــخــتــصـة
بـالـتقـدم حتـتـاج مـتـخـصص قـانوني
ـتــلك رؤيـة واســعـة  ونـبــذل جـهـد
وبــقــوة مـن اجل حــمــايــة اجملــتــمع 
ـــضـي بـــالــتـــثـــقـــيف وأنــنـــــــــــــــا 
وتــشــريع قــانــون من اجب الــقــاضي
ـــــــوظف واحملــــــامـي والـــــــوزيــــــر وا
ـــهـــنــدس والـــشـــبــاب والـــضـــابط وا
واألطــفـــال والـــنـــســـاء والـــصــحـــفي
ـثـقـفة والـنـاشط  وكـافـة الـطـبـقـات ا

والبسيطة

{  باحث وصحفي

النواب السـلطة الـتشريعـية  اال انها
مرت بـتـعديالت وطـالـبت الـتظـاهرات
واالحــتــجـاجــات الــشـعــبــيــة بـإطالق
مـصـطـلح حق الـوصـول او احلـصول
ـعــلـومــة  وتـعــديل الـقــوانـ عــلى ا
الـــعــــراقـــيــــة الـــنــــافـــذة  و قـــراءة
مسـودات قـوانـ لهـدة دول اوربـية 
اال ان تـلك الدول عـلى مـسـتـوى عالي
من التطـور ال تتناسب بـيئة شـعوبها
مع بـيئـة الـشعـوب الـعربـيـة الشـرقـية
وبَـقى احلــال يـراوح مـكــانه ووصـلت
ان الى طروحة امام البر سودات ا ا
7 مسودات مـشاريع قوان  دون ان
تتـحق إجناز الـقانـون حتى مـنتصف

عام 2021.
ـدني { عـمـلت مـؤسـسـات اجملتـمع ا
ووسائل اعالم عـلى الضـغط بتـشريع
قــانـــون يـــعـــالج مـــا يـــحـــدث بــعـــالم
ــســـودات الــتي اإللـــكــتـــرون  كــوّن ا
قـــــدمت نـــــالت مـن الــــصـــــحــــفـــــيــــ
دنـ  وحتى مـوظف والنـاشطـ ا
بــســـبب تــعــدد تــوصــيف الــشــكــاوى
والدعاوى الـتي تقام بـحقهم  الى ان
اضــطــرت الـســلـطــة الــقـضــائــيـة الى
استحداث محاكم للنشر واالعالم عام
2009 وادخـــال تــبـــويب مــا يـــحــدث
النها جرائم نشر   وصدر  مبدأ قرار
تمـييـزي من احـدى الهـيئـات التـميـيز
ــحـــكــمـــة الــتـــمــيـــيــز االحتـــاديــة 
ـــواقع بـــالـــتـــعــامـل مـــا يـــنــشـــر  بـــا

خــاصــة الــعـــراق امــام ثــقـــافــة غــيــر
مسـبوقة ولَم يـتم التـثقـيف والتدريب
عــلـــيـــهـــا عــلـى االطالق  ويـــتــحـــمل
ــســؤولــة األخـالقــيــة والــقــانــونــيـة ا
واالجـــتـــمــاعـــيـــة من ادخل االجـــهــزة
احلديـثـة  حاسـبات ولـبـتوب وايـياد
وهــــواتف نــــقـــالــــة  من اجـل الـــربح
والـــتــــجــــارة ولَم يــــلــــتـــفـت لألخالق

عايير اجملتمعية . وا
ــــشـــاكل لــــتـــصل الى { تــــوســـعت ا
فـضــائح ودخـلـت بـشــكـاوى ودعـاوى
احـتار الـقـضـاء والقـضـاة في الـعراق
ناسب على منح الـوصف القانـوني ا
لها  كـوّن معظم الـقضاة لـيس لديهم
اطالع وثـــقـــافـــة قـــانـــونـــيـــة بـــعـــالم
لك بريد اإللكترون  بل مـعظمـهم ال 
الــــكـــتـــروني او صـــفـــحـــات تـــواصل
اجـتـماعـي وحتى تـطـبـيـقـات الـهاتف
النـقال  وقـسم منـهم يسـتخـدم جهاز
نــوكـيــا اعـتــيــادي حلـد االن  بــسـبب
اخلـطــوة الـقـانــونـيـة واالمـنــيـة الـتي
بـــاتت تـــعــرض امـــامــهـم  وحــتى ان
ية منظـومات االتـصال احلديـثة العـا
باألجهـزة االمنيـة والهيـئات الرقـابية
واإلعالمية  جتد نفسها امام حتديث
ــتـابــعـة كل 60 يـوم مــعـلــومـاتــهـا وا

نتيجة التطور التكنلوجي السريع .
{ مـع تــقــدم الـــســنــوات ومـــنــذ عــام
ـسودة مـشروع قـانون 2013 دفعت 
ــعـــلــومـــاتــيــة الـى مــجــلس جـــرائم ا

مــعــاهــدة االنــضــمــام لــهــا  وأسس
الــــشــــركــــة الـــعــــامــــة لـالتــــصـــاالت
عـلـوماتـية "الـشبـكـة العـنكـبوتـية وا

االنترنيت" في وزارة االتصاالت .
{ بــقي االســتــخــدام احملــدود حلـ

راسالت عبر بريد: التوسع با
 gamal yahoo ثـم ظــــــــــــــهـــــــــــــور
الفيسبوك عام 2008 وبعدها بدات
االجـهــزة احلـديــثـة خـاصــة الـهـاتف
الـنــقــال عـام 2013  لــيـجــد الــعـالم
والــــــعـــــراق نــــــفــــــسه امــــــام ثـــــورة
تكنـولوجيـة هائلـة  ولدت سنـة بعد
اخـرى تـقـدم عـلـمي ومـشـاكل كـبـيـرة

في نفس الوقت  
{ الـعـالم عبـر مـئـات وآالف الـسـن
يـــتـــعــامـل بــالـــورقـــة والــقـــلم  وفِي
الثالثينات ظـهرت االذاعة ومنتصف
اخلمسينات التلفزيون  فكان العالم

{ عام 1983 عـنـد بـدأت الـتـصـامـيم
االولى للـحـاسبـة االلكـتـرونيـة  حذّر
ــصــري الــصــحـــفي ووزيــر االعالم ا
ورئــيس حتــريــر صــحــيــفــة االهــرام
محـمد حـسـن هـيكل من ثـورة موج
بـحـر هائج سـيـجـتـاح الـعـالم  وكرر
التـحـذيـر عام 1989 ودعا الى وضع
قـاعـدة تــشـريـعـات قـبـل الـعـمل بـهـذا

تقدم النظام ا
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{ ال وجود بـالتـشـريعـات والقـوان
فـي الـــعــراق ومـــعـــظـم دول الـــشــرق
ـــــة ــــــصــــــطــــــلـح "اجلــــــر االوسط 
االلــــكـــتــــرونــــيــــة"  كـــوّن الــــتــــقـــدم
التكنلوجي بدأ منـتصف التسعينات
ـاضـي  اوالً بـاالئـيــمـيل من الــقـرن ا
وأسست عام 1997 الشـبكـة الدولـية
لالنــتـرنــيت  وصــادق الـعــراق عـلى

ــا يــنــشــر بــوسـائل االلــكــتــرونــيـة 
ــــكــــتــــوبــــة من الــــصــــحف االعالم ا
واجملالت وايضا الوكاالت االخبارية
ـواد قـانون االلـكـترونـيـة  ودخـلت 
الـعـقوبـات الـعـراقي الـنـافذ رقم 111
لـعـام 1969 من الــتـشــهــيـر والــقـذف

والسب والتهديد واإلهانة.
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{ هــــنــــا تــــصــــاعــــدت الــــشــــكـــاوى
والدعـاوى  وسار مـصطـلح اجلرائم
االلـكــتـرونــيـة رغم ان من يــبـحث عن
هــذه الــكــلــمــتــ فـي الــتــشــريــعــات
العراقيـة ال يجد لـها وجود  مع عدم
وجـود قــانـون لالعالم بـســبب إلـغـاء
وزارة االعـالم في نــــــيـــــســـــان 2003
ومـعـهـا الــغط قـانـون وزارة الـثـقـافـة
ــعـــدل الــذي واالعالم لـــعــام 1977 ا
يضم ويشير لكل شي  وحاليا لدينا
9 قـوانـ وهـيـئات حـكـومـيـة لـكـنـها
ــــــا لــــــيــــــسـت قــــــوانـــــــ اعالم وإ
تخـصصـات ومحـددات حتكم وتـنظم

عملها 
{ كل ذالك انتهى بجهود من منظمة
اليونسكو للـثقافة واالعالم والتربية
ـتحـدة واجلـهات احلـكومـية باال ا
والتشريعية والقضائية في العراق 
بـــالــــتـــنــــســـيق مـع الـــصـــحــــفـــيـــ

ـوضـوع  ـهـتـمـ بـا والـنـاشـطــ ا
تــوجــيه و مــنـــتــصف عــام 2019  
ية التي مثلي الشـركات العا دعوى 

ة االمـريـكـيـة فـقـد عـرف هـذه اجلـر
(بـأنـهـا أفـعـال غـيـر قـانـونـيـة وإنـها
ــاط عـــبــارة عـن ســـلـــســلـــة مـن األ
االجــرامــيــة تــرتـكـب بـدون عــنف او
استـعمـال وسائل إجرامـية تـقلـيدية
ـــة لــديــة والـــفــاعل فـي هــذه اجلــر
ـته وغـالـبا الـقدرة عـلى إخـفـاء جر
ما يرتـكبون هـذه اجلرائم للـحصول
ـمـتـلـكــات لـلـمـنـفـعـة ـال أو ا عـلـى ا
ــبـاشــرة او لــصـالح الــشــخــصـيــة ا
ــركـــز الــذي يــشـــغــلـه  ) وقــد ذكــر ا
ة و لعل هربرت عناصـر هذه اجلر
أهــمــهـــا االعــتـــمــاد عــلى ضـــحــايــا
مـهـمـلـ أو مـغـفـلـ أو بُـسـطـاء مع

صعوبة التحري عنها اللتباسها. 
ومـن اجل إقــامــة الـــعــدالــة البــد من
التعامل بجدية ودقة وحذر وإصرار
وعـــدم تـــراخي مـع هــذا الـــنـــوع من
مجـرمي الـفسـاد خلطـورة جرائـمهم
ولكونهم الـسبب الرئيس في جرائم
الـعصـر واهـمـها اإلرهـاب والـتـزوير
واالحــتــيــال وغـيــرهــا كــمــا البـد من
تـفعـيل الـتـشريـعـات الـقانـونـية ذات
الــروح االنـســانـيــة الـعــادلـة ووضع
كـافـحة االسـتـراتيـجـيـات النـاجـعـة 
هــذا الــنـــوع من اجلــرائم ومن يــرى
ــواجــهــة ــقــدرة فـي نــفــسـه  عــدم ا
الـفـاسـديـن ويـجـد ضـعـفه شـاخـصـا
أمـــام فــضح هــؤالء ومــحـــاســبــتــهم
فـلـيـتـنـحى جـانـبـا ولـتُـفـتح االبـواب
ـن لــديــهم جلــيــوش الــشـــجــعــان 
الـكفــــــاءة والـقـدرات العـالـيـة الذين
جُل أمــــلــــهم بــــــــــــأن تـــمــــنح لــــهم
الفرصـة للـنضال في سـبيل مكـافحة

الفساد .

{ عقيد حقوقي 

ـسـحـوقـ بل في صـدد يـرتـكـبــهـا ا
ايجـاد فرص وطـرق تنـمويـة مالئمة
إلعـــادة بـــنـــاء ذواتـــهم ومـــعـــاقـــبـــة
ـتـسبـب لقـطع اسـبـاب الـفـساد في ا

االرض . 
ـؤمـنـ ع ( ما فـقد قـال عـلي أمـير ا
ــا مُــتع به غــني ) جــاع فــقـــيــر اال 
وبـــســـبـب هــؤالء اجملـــرمـــ الـــذين
وصـفـهم الـعـالم األمـريـكي (سـزرلـند
Sutherland) واسـمـاهم مـجـرمون
ذوي (الـياقـات الـبـيضـاء) وقـد عرف
ــة هـذه الـطــائـفـة من ســزرلـنـد جـر
ـة اجملــرمــ رســمـيــاً بــانـهــا (جــر
ــكـانـة يــرتـكــبـهـا شــخص يـتــمـتع 
اجتماعـية عاليـة واحترام في مجال

مهنته ) .
ـصـطـلح وقـد شـمل سـزرلـنـد بـهـذا ا
الــطـبـقــة االجـتـمــاعـيـة الـعــلـيـا وهم
احلـــكـــومـــات والـــشـــركـــات ورجــال
االعـــمـــال احملـــتــــرمـــ والـــرؤســـاء
الـتـنفـيـذيـ والـغشـاشـ في مـجال
تـهرب من الرعـاية االجـتمـاعيـة وا
دفع الضـرائب وكمـا  أنه أهتم بـهذا
ـة ويجب االهـتمام النـوع من اجلر
بـهـا ألسـبـاب مـنـهـا انـهم يـتـمـتـعون
بـــنــــفـــوذ ســـيــــاسي و اجـــتــــمـــاعي
واقـــتــصـــادي ومـــحـــابــاة الـــنـــظــام
القـضـائي واإلداري والتـنـفيـذي لهم
إذ أعـتـرف سـزرلـنـد عن هـذه احلـالة
قــائالً ان الــقــانــون ال يــســتـطــيع ان
يــدين مــلــيــونـاً مـن الـدوالرات إذ أن
احملــاكم تـــعج بـــأعــداد كـــبـــيــرة من
مــلــفــات هــؤالء ولم يُــدانــوا بـســبب
انهم من ذوي الياقات الـبيضاء أما
(Herbert Edelhertz هـــــربـــــرت)
رئـيـس فـرع الــتـزويـر ( Fraud) في
الـــقــسـم اجلـــنـــائي لـــوزارة الـــعــدل
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منذ فترة لـيست بالقصيرة كانت تـدور في مخيلتي اسئلة كـثيرة جدا عن اشياء اتمنى
ان احصل عـلى اجابـات وافية شـافيـة عنـها بَيْـدَ انني لم اعـثر عـلى اي جواب يـنقذني
من تـلك الـرغبـة اجلـامـحـة في احلصـول عـلى تـلك االجـابـات وظلت تـلك االسـئـلـة تدور
وتـدور في نـفــسي الـقـلـقـة حـتـى هـذه الـلـحـظـة. فـي الـنـهـايـة حتـولـت تـلك االسـئـلـة الى
تساؤالت كثـيرة وظلت تلفني تلـك التساؤالت في محيط من عـذاب الينتهي لدرجة انني
اسلمت روحي الى شيء اسمه االستسالم وترك االمر الى االبد لعدم وجود اي فائدة
من تلك االسـئلـة وال تلك التـساؤالت. اليـوم قبل الغـروب بسـاعات قلـيلة كـنت اسير في
نـطقة الـبائسـة التي اعيـش فيها  –حيث انـها تفـتقر لكل شيء – شـوارع ملتـوية في ا
واجهتنـي  صور واشارات وعالمات واعالنـات كثيـرة ألسماء مرشـح لالشتراك في
معركـة االنتخابات القادمة . كانت بعض الصور  –الكبيرة في حجمها  –معروفة جدا
نـطقة التي انا اقـبع فيها لكـنهم اليعرفونني بـالنسبة لي ألن اصـحابها يقـطنون نفس ا
شـخصيا ولم يسـبق لهم مقابلـتي يوما ما..لكـنني تقريـبا اعرف ضمنيـا كل النشاطات
الـتي يفـعـلـونهـا بـ احل واالخـر دون ان يـكـون لي اي مشـاركـة في تـلك النـشـاطات

ا اسباب اخرى.   ألسباب  شخصية او ر
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ـيــكـانـيـك وشـاهـدت جتــمع كـبــيـر وسـيــارات كـثـيــرة  واشـخـاص وقــفت فـوق جــسـر ا
يجـلسون عـلى مقاعد بالسـتيكـية ليس لـها نهايـة وراح احدهم يتـحدث بجـهاز مضخم
للصوت وبطريقة  –جعلتني اغضب قليال لتلك العبارات التي راح يطلقها وكأنه يعرف
كـل شيء عن تاريخ الـعـراق ومآسي الـبـلد اجلـريح ونحن  –عامـة الـناس ال نـعرف اي
نطـقة حتى قرف  –وظلت تـلك االصوات تغـطي ا شيء عن حديـثه التاريخي الـطويل ا
ثـابة الم بـعد ان اسـدل اللـيل ستـائره وصـارت تـلك الدعـاية االنـتخـابيـة بـالنـسبـة لي 
روحي ونـفـسي يــجـعـلـني اتـالم بــشـدة وبـصـمت رغم انـني اجــلس وحـيـدا في غـرفـتي
زعج كـان يدخـل الى غرفـتي من كل اجلوانب رغم احـكام ـتواضـعة لـكن الصـوت  ا ا
باب الغرفـة.  في تلك اللحظة قفزت الى ذهني تساؤالت كثيرة  –وليس اسئلة  –ألنني
عرفت فيما بـعد ان التساؤالت تـختلف كثيـراً عن االسئلة . تسـاؤالت منطقية ومن حق
ـا انـهـا اشيـاء شـخـصـيـة تُـطـرح على اي فـرد عـلى هـذه االرض ان يـتـساءل عـنـهـا طـا

رء اي فرد آخر سوى ذاته.  الذات واليشارك فيها ا
التساؤالت كانت عبارة عن اشياء بديهية يعرفها  –القاريء  –قبل ان يكمل قراءة هذه
الكـلـمات. هـل ستـحـقق هذه االنـتـخـابات الـرفـاهـية لـلـمواطن اجملـروح في كل عـنـاصر
رشح عن مـنـطـقتهِ احلـياة الـتي يـعـيشـهـا االن في هـذا الزمـن العـصـيب? هل سـيفـي ا
بالـتزامـاته التي قطـعهـا على نفـسه امام هـذا الكم الهـائل من اجلمـاهير  ,ام سـيتخلى
عنها وينـساها الى االبد في اللـحظة االولى التي يجـلس فيها في مكـتبه االنيق الفخم?
دينة رشح  –حينمـا يفوز -  الى مناطق مـختلفـة يجوب فيهـا شوارع ا هل سـيذهب ا
ـشردين او الـبائـس او الـفقـراء او احملتـاج يسـألهم في اللـيل والنـهار يـبحث عن ا
ـومة ـنحـهم دراهم قـليـلة بـصورة مـبـاشرة لـيسـاعـدهم على د ـا  عن احـوالهم او ر
ـان يصـرخ بصـوت مدوي يطـالب فيه رشح في قـبة الـبر احليـاة? هل سيـناضل هـذا ا
اجلـهات اخملتـصة ألنقاذ الـبؤساء على ارض الـعراق أم سيـكتفي برفع  يـده بأستعالء
حينـما يُـطلب مـنه التصـويت على بـرنامج مـع . هل سـيكون مـثل احدهم حـينـما كان
يـعــد بـرنــامـجــا عن الـفــقـراء فـي احـدى الــقـنــوات ويـصــرخ بـاعــلى صـوته  –سـاعـدو
تقاعـدين وارفعوا حدهم االدنى الى مليون دينار النهم صاروا عاجزين اليستطيعون ا

العمل  –كعمال بناء لرفع دخلهم الشهري. 
يكانيك وكان مـعروفا بالنسبة نظرت الى صورة احدهم الـكبيرة عند منتـصف جسر ا
ـد لي يـد الـعـون لي وتـسـاءلت مع نـفـسي " مـاذا لـو ذهـبـت الـيه االن وطـلـبت مـنه ان 
بشيء بـسـيط لتـحـقيق هـدف بـسيط يـجـول في خاطـري مـنذ فـتـرة ولكـننـي ال استـطيع
حتـقـيـقه لــو ادخـرت نـصف راتـبـي الـتـقـاعــدي عـشـرات الـســنـوات! سـخـرت من ذاتي
وواصـلت طريقي نـحو اجملـهول . ستـظل التسـاؤالت تقظ مـضجعي الى االبـد..وستبق
هنـاك اسئـلة تدور في ذهـني ال يسطـيع احد ان يـجيبـني علـيها ...وسـاظل اتساءل مع
ذاتي عنها كلما اخلدت الى النوم في ليل شديد احلرارة..هذا هو العراق وهذا هو انا
ـرشح ـعذبون عـلى هذه االرض . اتمـنى كل التـوفيق لكل ا ضـمن مالي البـؤساء ا
ومـبـروك لـكم كل االمـوال التي سـتـحـصـلـون علـيـهـا من نـفط الـعراق وتـعـسـا لـنـا نحن
الــفـقـراء الـذين لن نــحـصل عـلى شـيء من نـفط الـعـراق اال االلـم والـبـؤس واحلـسـرات
وت لن نـحتاج الى اي شـيء بعد ذلك ال من ـا نحن عـلى قيـد احليـاة. ...وحيـنمـا  طا

نفط العراق وال تاريخ العراق.
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اليـخــرجـون إلن يــوم االنـتــخـاب هـو
يوم إجازة لهم .
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وهـو أخطـر االنـواع حـيث تـدار هذه
ــقــاطـــعه من جــهــات خــارجــيــة او ا
داخـــلــيــة تـــســعى إلثـــارة الــفــوضى
وتمـني النـاس بـاالنقالب أو الـتدخل
اخلارجي وتـكون شـعـاراتهم مـبهـمة
ويــســعـون الـى تـنــظــيم مــرقم لــعـدد
ـمانـع قـاطعـ ولـديهم فـصيل ا ا
نع االخرين من قاطع الذي  وهو ا
شـاركـة ويسـعى الى منـع العـملـية ا

قراطية . الد
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ــتــأرجـح وقــنــاعــات هـذه ــقــاطع ا ا
الفئـة مبـنية عـلى مخرجـات العمـلية
السيـاسيـة منذ 18 عام ولم يرى اي
ـطـلـقـة وهـذا ـقـراطـيـة ا إنـتـاج لـلـد
مكن ان يكون مشارك لو النوع من ا
رأى مرشح كفوء او استمع لبرنامج

انتخابي او ام حتفيزه وتوعيته.
من خالل هـذه االنواع الـسـته يـتـب
قاطعة حقان للجميع شاركة وا ان ا
ـــا ان الــقـــانــون اليـــضع نـــســبــة و
لـلــمـشـاركـة تـبـطـل االنـتـخـابـات فـان
االنتـخابـات ستكـون رسمـية شـرعية
ـئــة من حــتى وان شــارك بــهــا ١ بــا
الـشـعب وسـتـكـون نـتـائـجـهـا مـلـزمة

بتشكيل احلكومة .
وهــنـــا ســيــكــون الــنــوع االول وهــو
ــشــارك سـاهـم بـتــحــديـد مــصــيـره ا

الربعة سنوات قادمة 
ـقــاطع سـيــسـمح لــغـيـره والــثـاني ا

بتحديد مصيره 
مانـع فـهم فئة اما النـوع الثـالث ا
ــنع يـــجب أن جتــرم مـــا أن قــامـت 
ـشــاركـة ويـجب حـظـر األخـرين من ا
هذه االفـكـار الفـوضـوية الـتي ترهب
ـشاركـ وهـذا الـفعل سـبـقـهم اليه ا
داعش والـــــقــــاعـــــدة حــــيـث كــــانــــو
ـنع يـوم االقـتـراع بـكل يـتـحـضــرون 

الوسائل االرهابية 
التـغيـيـر يجب ان يـكون عـبر الـثورة
البنفسجـية على الصناديق واال فان
أحالم االنقالبيـ والثـوري ما هي

اال أوهام مليئة باللون األحمر.
حـــفـظ الـــله الـــعـــراق وأصـــلح حـــال

واطن وأبعد الله عنا الفاسدين . ا

{ مهندس استشاري 

ــــهم من لــــذلك فــــان الـــنـــوع االول ا
ـقـاطـعـون  هـم مـقـاطـعـون بـالـعـلن ا
مــشـاركــون بـاخلــفـاء (( حــيـلــة أيـام

الثانوية))
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فـهنـاك بـعض الـكيـانـات الـسيـاسـية
واحلركات اجلـديدة التي لم يـتسنى
لــهـا اكـمــال اوراقـهــا الـرســمـيـة ولم
شاركـة فهي ايضـا تبحث تستـطع ا
عن أمل بـتـأجـيل االنـتـخـابـات حـتى
تــكـمل تـأســيـسـهــا وتـشـارك لــكـنـهـا
قـاطـعة لـسحب أيضـا تـرفع شعـار ا
االضـــــواء والــــــبــــــحث عـن شـــــــوط

اضافي .
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هـنـاك بـعض الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة
ـة الـتي لم تـنـتج شـيئـا خالل الـقـد
اضيـة وخسرت جمهورها احلقبة ا
واســتـقــصت الــشـارع وعــلـمت أن ال
قـبـلة نـصيب لـهـا في االنـتخـابـات ا
ويـــشـــاركـــهـــا أيـــضـــا كـــيـــانــات أو
شخـصيـات غيـر معروفـه تسعى الن
تــظـهـر عــلى األقل لـلــجـمــهـور بـرأي

ليراها 
ـشاركة لـهذه الكـيانات قـاطعة وا فا
او احلـــركـــات ســيـــان فال نـــتــيـــجــة
مـرتــقـبـة تـنــتـظـرهم غــيـر اجلـمـهـور

هاجر لكيانات أخرى ا
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هـنــاك بـعض الـيــائـسـ من إصالح
الــــنــــظــــام والــــوضع الــــســــيــــاسي
ويــرافــقــهم شــريـحــة أخــرى الــغــيـر
مكترث بـأمر البلد وهـؤالء لو تغير
ــا تــشــتـــهــيه أنـــفــســهم الــنــظـــام 

فـي أيــام الــثــانــويــة كــنــا مــراهــقــ
ونـتـصور بـإنـنـا رجـال ولديـنـا كـلـمة
ــاطــرة نـــتــفق أن وكـــنــا في األيـــام ا

طرْ نتغيب عن الدوام بحجة ا
اجلـميـل إننـا نـتـفق مع اجلـمـيع لكن
الـقـلــة من يـطـبق األتــفـاق ونـتـفـاجئ
بإننا من غاب ونتعاقب في النهاية .
ـــوقـف وانـــا أســـمع تــــذكـــرت هـــذا ا
ـقاطـع بالـعلن وخالل دعوات من ا
مــنــشــــــــــــوراتــهم وأنــا عــلى يــقــ
بـــأنــهم ذاهـــبــون لـالنــتــخـــابــات في
مـــوعــدهــا ألنــهم يـــدعــمــون الــســيــد
الــــفالنـي ومن حــــزبه وهــــو مــــرشح
ومقدس لديـهم !!! فلماذا اذن دعوات

قاطعة ?? ا
بـــصـــورة عـــلـــمـــيـــة لـــو ذهب كل من
يـسـتطـيع االنـتـخـاب الى الـصـناديق
ــاني اعـلى ـقـعــد الـبـر لــكـان سـعــر ا

بكثير ما ان لو قاطع اجلمهور ..
اني قـعد الـبر وعنـدما يـكون سعـر ا
يــــتـــطـــلـب أكـــثـــر من 9 آالف صــوت
فــمـــعـــنـــاهــا أن جـــمـــهـــور االحــزاب
الـتـقـليـدي اليـسـتـطـيع حتـقـيق سـعر
ــقـعــد اال بـصــعــوبـة وبــالـتــالي قـد ا
ـقـعـد تـتـشـتـت االصـوات ويـحـصـد ا

مستقل او أحزاب ناشئة 
وخـــيـــر دلـــيل مـــا حـــصل في 2018
ــشــاركـة ال حــيــــــث كــانت نــســبــة ا
ـئـة فـكـان تـتــعـــــــــدى الـعـشـرون بــا
ـقــعـد االنـتــخـابي مــنـخـفض ســعـر ا
وهـــو مـــا تــطـــمح له كل الـــكــيـــانــات
ــشــــاركـــة الــتي لـــديــهــا جـــمــهــور ا
تنـظـيمـي ذاهب الى الصـنـاديق متى

ما ارادوا 

ــــــــعــــــــروف ان الـــــــــراتب س1 - مـن ا
الـتــقـاعـدي لـلـمـوظف والـعـسـكـري هـو
ادخـــار مـن راتـــبه الــــشـــهـــري ويـــبـــدأ
ــدخـرات الــتـقـاعــديـة من اســتـقــطـاع ا
راتب  الــشــهــر األول لــتــعــيـيــنه حــتى
إحـالته على التقـاعد فهو ليس منه من
هيمنة على احلـكومة أو من األحزاب ا
الـســلـطـة انه حق ومـال مـدخـر وأمـانه
لـدى الـدولة فـلـماذا تـخـون الدولـة هذه
ـتـقـاعـدين األمـانــة وتـمـنع عن بـعض ا
راتــبــهم الــتــقــاعــدي وبـأي حـق وبـأي
قـــانـــون ? وبــــأي حق تـــمـــنح الـــدولـــة
ن ال وأحـزاب السلطة رواتب تقاعدية 
يستحقها ألنه لم يكن موظفاً حتى يتم
االســــتـــقـــطــــاع من راتـــبـه الـــشـــهـــري
كــمـدخــرات تـقــاعــديـة حــتى يـســتـحق
الــراتـب الــتــقــاعــدي ? فــأمــثــال هــؤالء
ــتــقــاعـــدين مــدخــراتــهم يــشـــاركــون ا
ورواتـــبــهم الــتـــقــاعــديـــة تــصــرف من
مـدخـرات غـيرهم الـذين شـقوا وتـعـبوا
بــهــا وخـدمــوا أكــثـر من ثـالثـ عــامـا
وهـذا األمـر ينـطبق عـلى ما يـسمـونهم
بـالسجـناء السـياسيـ وأسرى رفحاء
ن لم وضــــبــــاط الـــــدمج وغــــيــــرهـم 
يــخـدمـوا وطـنـهم يــومـا واحـداً ولـهـذا
فـان صـندوق الـتـقـاعد سـيـعلن إفالسه
بــعــد فــتـرة إذا بــقــيت تــصـرف رواتب
ن ال ادخــار لـهم  ,ثـم كـيف تــقــاعـديــة 
ــنـح من لم يــخــدم يــومــاً واحــداً في
اجلـــــــيـش راتب فـــــــريـق أول وركن أي
مـاجستير علـوم عسكرية أو فريق ركن
أو لـــواء ركن ويــحـــرم الــفـــريق الــركن
والــــلــــواء الــــركن الــــذي ذاق األمــــرين
وتـعب وشـقى حـتى وصل هـذه الـرتـبة
من راتــبه الـتـقـاعـدي ومـكـافـئـة نـهـايـة
اخلــدمــة الــتي هي حق لــكل مــتــقــاعـد

عسكري أو مدني? 
س2- فـي أي دولـــــة من دول الـــــعـــــالم
وظف واحد راتـب وبعضهم يـصرف 
ثـالثة رواتب وأكـثر في الـشهـر ويحرم
ـاليـ مـن الـوظــيــفــة والــراتب? هـذا ا

 . خصوصاً من السياسي
ب . مـا أســرع عـمـلـيـة مـعـادلـة شـهـادة
سؤولـ خصوصاً إذا الـسياسـي وا
كـانت من إيران ومن مـدارس دينية مع
الــشـهـادات الــعـراقـيـة  مـع ان مـعـادلـة
هــــذه الـــشــــهـــادة لــــيس لــــهــــا عالقـــة
ـــســـؤول أو بــــاخـــتـــصـــاص وعــــمل ا
السياسي كما حصل في عملية معادلة
شــهـادة رئــيس مـجــلس أمــنـاء شــبـكـة
اإلعـالم الــعــراقي الــتـي لم تــســتــغــرق
واطن يـوماً واحدا في حـ ينتظـر ا
ــعــادة شـهــاداتـهم أو أيــام وأســابـيع 
ـــصــادقـــتــهـــا فــقط  ,ثـم هل تـــتــوافق
سؤول التي  معادلتها شهادة هذا ا
ــاذا مـع وظــيـــفــته احلـــالــيـــة ?    ج . 
ــســلــحــة يــنـــتــظــر جــرحى الـــقــوات ا
ــــرضى من واحلــــشــــد الــــشــــعـــبـي وا
ـواطنـ أشهر ويـعرضون عـلى أكثر ا
من جلـنة طـبيـة لغـرض عالجهم خارج
الــــعـــراق لــــعـــدم تــــوفـــر عالجــــهم في
مـسـتـشـفـيـاتـنـا وبـعـضـهم يـتـوفى ولم
يــحـصل عـلى قـرار الـعالج في اخلـارج
ـــــســــــؤولـــــ فـي حـــــ يــــــحـــــصـل ا
والـسياسي وعوائلهم على ذلك خالل
ـكـن عالجــهـا يــوم واحــد وحــالــتـهـم 
بـسهـولة في مسـتشفـياتنـا  ? وكما في
ــرضــيــة حــالـــة احــد الــســيــاســـيــ ا
ـكن ألي مضمد خبير الـبسيطة التي 
ولـيس طـبيـب القـيام بـهـا وهي عـملـية
(بــــواســــيــــر) والـــذي قــــال فـي إحـــدى
ـقـابالت انه ذهب للـعالج في اخلارج ا
كــأي مــواطن عـراقـي?  في مـســتــشـفى
الـبصرة التعلـيمي احد جرحى احلشد
ـستـشفـى منذ الـشعـبي يرقـد في هذا ا
عــام كـامل اكــرر عـام وحــالـته تــتـطـلب
الـعالج خـارج الـعـراق ولم يـتم إرساله
وهـو وعائـلته يـستغـيثـون وهو جريح
حـــــرب ولــــيـس مــــريـض وال مــــجـــــيب
ـسؤول يـقول أنـا كأي السـتـغاثـتهم وا

مواطن عراقي !! 
ــسـلــحـة ومــا أكــثـر جــرحى الـقــوات ا
واحلـــشـــد الــذيـن تــتـــطـــلب حـــالـــتــهم
ـسـتـعـصـيـة الـعالج خـارج ـرضــيـة ا ا
رضى ـواطـنـ ا الـعـراق ,ومـا أكـثـر ا
كــذلك ولـكن لم يـتم إرسـالـهم ,صـحـيح
ــواطـنـون في الــعـراق مـتـسـاوون ان ا
في احلـــقــوق كـــمــا يـــقــول الـــدســتــور
والــدلــيل حــالــة جــريـح احلــشــد وهـذا
ن أوجه هــذه ــشــكــلــة  الــســيـــاسي  ا
األسـئلة ومن يـجيب عـليهـا بصراحة ?
وهـنــاك أسـئـلـة أكـثـر وأخـطـر من هـذه

لكني أخشى طرحها .

يـحـدث في العـراق الذي وصـلت نسـبة
الــفـــقــر فــيه أكــثــر من  %40ونــســبــة
الـبـطـالـة مـثـلـهـا وهـنـاك آالف العـوائل
تـعـيش في مـكبـات الـنفـايـات وال مورد
مــالي واحـد لــهـا حــتى راتب الــرعـايـة
االجــتـمـاعـيـة ال يـشــمـلـهم  وقـد غـصت
ـشردين ـدن بـالشـحـاذين  وا شـوارع ا
ـعــوزين وهــنــاك ماليـ والــفــقــراء وا
اخلــريـجـ اجلـامـعــيـ بـدون تـعـيـ
أهــذه هي عــدالــة األحــزاب اإلسالمــيـة

التي تقود البلد?
س3- فـي أي بــلــد في الــعـــالم يــكــافئ
ـزور الــسـارق واخملـتـلس والـفـاسـد وا
ويـشمل بقانون العفو ودون أن تسترد
األمـوال الـتي سرقـهـا والعـقـارات التي
نـهـبـها ويـعـود مـوظـفاً أو مـحـافـظاً أو
وزيــراً مـــعــززاً مــكــرمــاً لــيــســرق مــرة

أخرى?
Íb UI  V «—

س4- فـي أي بـلــد في الــعـالم يــصـرف
ن يـخـدم تسـعـة أشـهر راتب تـقـاعـدي 
ـاذا أو أربــعـة سـنــوات في الـدولـة ? و
وضع قانون اخلدمة والتقاعد وما هي
شـــروط من يـــســـتـــحق الـــتـــقــاعـــد في
اذا لـم تطـبق عـلى أمـثال الـقـانـون ? و
ــــــوظف ــــــاذا يـــــــحــــــرم ا هــــــؤالء ? و
والـعـسكـري من  الـراتب الـتقـاعدي إذا
كــانت خـدمــته أقل من عـشــرة سـنـوات

وليس أربع سنوات ?
س5- مـن ثالثــــة فــــروع وبــــدون تـــرك
ـاذا حتـايل مجـلس النـواب وبعض أ .
الـسـيـاسيـ وخـالـفوا الـدسـتـور الذي
حـدد الشهادة الدراسية لعضو مجلس
صـلحة الـنواب بـالبكـالوريـوس  وما ا
الـوطنية في ذلك مع الـعلم أن  احملكمة
االحتادية  سبق وان ردت الطعن الذي
قـــدم لـــهـــا بـــشـــمـــول ذوي الـــشـــهــادة
اإلعـداديـة ومـا يعـادلـها بـحق الـترشح
جملــلس الــنـواب ? ثـم مـا أكــثــر حـمــلـة
شهادة البكالوريوس في العراق بل ما
ــاجـسـتــيـر والــدكـتـورة أكــثـر حـمــلـة ا
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نـزلـية توفّـي كاليف سِنـكـلـير اخملـتـرع الـبريـطـاني الـذي ابتـكـر اآللـة احلاسـبـة احملـمولـة والـكـمبـيـوتـرات ا
يسورة الكـلفة اخلميس عن  81عاما بحسب ما أعـلنت عائلته لإلعالم.وهـو فارق احلياة في منزله في ا
لنـدن بـعـد صراع مـع السـرطـان ألكـثر من  10سنـوات وفق مـا أفـادت وسـائل اإلعالم الـبريـطـانـيـة.وكان
ـاضي "ألنّ هـذا ما كـان يسـتهـويه" بحـسب ما كـشفت ابـنته لـ "بي بي سنـكلـير يـعمل عـلى ابتـكارات األسـبوع ا

سي".وهي صرّحت "كان ابتكاريا ومبدعا.
ثابـة مغـامرة شـيّقـة له. وكان ذاك شـغفه".ومن أبـرز ابتـكارات سـنكلـير اآللـة احلاسـبة اإللـكتـرونية  وكان األمـر 
عـروفة باسم "سنـكلير زد اكس  "80التي أطلقت في الـسوق سنة احملمولة سنة .1972وقد سمحت هـذه اآللة ا
ا يقارب مئة جنيه استرليني بتعميم احلوسبة في أوساط األسر في بريطانيا 1980 وكانت تباع في تلك الفترة 

واخلارج.

رسالة لندن
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كثوا شغيلة لدى ا قدرهم أن  ألنـفسهم إ
ــهــمــشــون اآلخــريـن. هــؤالء الــتــائــهـــون.. ا
أهـداهم أسامة كتابه مطبطباً عليهم.. شرح
في اإلهـداء كـلـمـة "طـبـطب" قـامـوسـياً وهي:

"احلنو على الضعيف".
Êu¹œ—uſ 

بــاب "في مـا جــرى لـبـلــدنـا وقـرانــا" إسـتـهل
بــاحلــكــايـة االولـى "راديـو بــلــدنــا ع الـدوار"
ـصرية لها سحر عربي فـالعنونة بالدارجة ا
واسع; ألن لـــهــجــة مــصــر تـــلي الــفــصــحى
إنـتـشاراً كـوسيـلة في الـتـفاهم بـ الشـعوب
صرية الـعربيـة وكثيـراً ما تتـقدم الدارجـة ا
عـلى الـفصـحى... فورود "ع" ضـمن العـنوان
له جـاذبية سحر بليغ يشكل إمتدادا مناظراً
ـا في ـثـيـلـتـهـا في الـدارجـة الـعـراقـيـة ور

لهجات عربية أخرى.
احلكاية االولى "راديو بلدنا ع الدوار" ضمن
الــبـاب االول "في مــا جـرى لــبـلــدنـا وقــرانـا"
كـان الذي تـتناوله; رسـمت خريـطة لـنطـاق ا
فـإقطاعيو االسكنـدرية هجروها الى القاهرة

متوجس باالنقالب!
ـؤلف مع الــفالحـ بـاإلنــقالب: "كـنـا تــر ا
" وعـرفت حـكايـة "قدر عـبـيداً وبـقـينـا أسـياداً
الــــتــــمــــلــــيـــة" بــــوصـف الــــبـــؤســــاء جــــهالً
ـستـحقاتـهم من االنقالب الذي جـعل مصر
"فــرهـوداً" لـلـشـطــار والـوصـولـيــ والـقـتـلـة
احملــتـــرفــ والــعــيــاريـن من دون شــرعــيــة
ــلــكي دســتـــوريــة كــانت تــنــتــظـم احلــكم ا
وطــرحت "الـشـرعـيـة الـثــوريـة" بـديالً عـنـهـا.

صـدر عن دار "در بن" لـلـطـبـاعـة والـنـشر
في الــقــاهــرة كــتــاب "طــبــاطــيـب الــعــبـر..
حـكايات أدبية من الدراكـسة" تأليف أسامة
الـرحيمي في مئت وإثـنتي عشرة صفحة
ــتــوسـط تــوزعت بــ ثالثــة مـن الــقــطع ا
أبـواب هـي: "في مـا جـرى لـبـلـدنـا وقـرآنـا"
الـــذي ضم اربع وعـــشــريـن حــكـــايــة و"من
طـوائف أهـالـينـا الـبسـطـاء" مـتضـمـنا ست
عــشــرة حـكــايــة و"الـشــخــصـيــات.. وجـوه

أطرها الغياب" تسع حكايات.
ــعــجـم الـوجــيــز الــصــادر عن وبــحــسب ا
مـجــمع الـلـغـة الـعـربــيـة في الـقـاهـرة; فـإن
كـلمـة "حكايـة" تعـني: "ما يـحكى او يقص..
واقـعا إم خـياال" أمـا "الدراكسـة" فقـرية تقع
ـحافظـة الدقهـلية في مـركز مـنية الـنصر 
فـي مصر تطل عـلى النيل وفق ما ورد في

فـاهيم كـإستراتـيجـية حـديثة في "خـريطـة ا
تــدريس مــادة الـتــربـيــة اإلسالمــيـة" تــألـيف
صباح ساعد 2018وأسامة الرحيمي أديب
وصـحفي نـقل في هذه احلكـايات وقائع من

يوميات مسقط رأسه.. الدراكسة.
جـــاء إهـــداء الــكـــتـــاب عــلـى شــكل حـــكـــمــة
ومـوعــظـة: "ثـمـة كـثـيـر مـن عـبـر يـخـرج بـهـا
مـتابع الـتغيـيرات الـتي جرت في مصـر بعد

إنقالب يوليو 1952.
يــتـواصل اإلهـداء الى اآلن سـاحـبـاً الـقـار
ـعـدم الى مـنـطـقـته بـإسـتـعـراض حـيـاة ا

الـذين لم يعرفـوا مستحـقاتهم من االنقالب..
ثالثـة فدانات لم يطالبوا بها; فراحت عليهم
وســقط حـقــهم فـيــهـا; لــيـظــلـوا أجــراء عـنـد
غـيرهم كمـا لو ال يسـتطيـعون التـعرف على
طريق احلرية واالستقالل بذواتهم يفلحون

عـروف ان الثورات أفـعاالً هوجاء الـثابت وا
تـشرعن طـمع الفـاسدين بـالدولـة حتت غطاء
ـستـهـلكـة التي يـلزم الـوطـنيـة والشـعارات ا
ـواطن بـالتـظاهـر مصـدقا "من تـكلم قـتلـناه ا

ومن سكت مات كمداً".
دارت احلــكـايـات.. تـلــمح من دون تـصـريح..
زاج ال حـول الشرعية الثـورية التي تخضع 
يــجــيــد احلــوار قــدر مــا يــجــيــد "حل عــقــدة
غـــورديــون" مــدخالً مـــصــر ثالث حــروب مــا

زالت تنزف جراءها حتى هذه اللحظة.
تـتـداعى مصـر في حكـايات الـكتـاب واحدة..
واحـــدة تــشــويـــقــاً يــروي قـــصــة مـــجــتــمع
سـيسـتجـير بـالرمـضاء من الـنار في حـكاية
"أوجــاع الـشــقــا والـغــلب" وهـو مــثل مــعـظم
نــصـوص الــكــتـاب بــالـدارجــة لــيـســتـرسل
ســاردا قـصـص الـدراكــسـة من خالل وصف
بـاالفعال: "فإذا طـوى النسيـان صورتها ألي
سبب ظهر ما يذكرني بها.. كان آخرها قصة
"قـتالً للـضجـر" تاليف مـكسـيم غوركي" وتلك
وذج لـلسرد الدرامي الـذي تنتظم اجلـملة إ
فــيـه ابــعــاد الــزمـن واالفــعــال واالنــفــعــاالت
ـلـك" خـبر; واحلـبـكـة عـلى اسـاس ان "مـات ا
ــلـكـة ـلك ثـم مـاتت ا ألن حــدث فـقط "مــات ا

حزناً عليه" دراما; ألن في حدث وإنفعال.
يــقـود تــوالي الــسـرد الــقــار في حـكــايـات:
"أُشـاعــة بـثالثـة جـنـيه" و"الــبـقـالـة والـبـقـال"
و"جـمــال الـزمـال" و"اخلـربـة" و"ابـو اخلـلـيل"
و"قــطـار الـدلــتـا احلـنــون" و"نـهـضــة بـكـشـة"
و"الـتـبـاله األخـيـر" و"لـعـنـة الـوحل" و"روائح

ـة" و"مـآ الـنـاس أفـراح بـهم" الـقــيظ الـقـد
ـها و"بـراءة احلـفظ والوجـد في الصالة" و"ا
ـسـكــ مـات" و"إشـهــد يـا عـرش جــرون" و"ا
ــنـــدرة" و"أصــوات الــلــيل" و"أكل الــتــوت.. ا
الـهـزة بلـزة" و"رمضـان زمان.. بـركات وحـمد
وخــشـــوع" الــتي إســتـــثــمــر فــيـــهــا أســامــة
ـبـارك في نـطاق الـرحـيـمي شـهـر رمـضـان ا
فـلكـي يسـتنـد فيه الى تـطابق الـقرآن الـكر
مع الـعـلم بـإجـادة جـمـاليـة لم تـنـفـرط مـنـها
الــبـالغــة في خــضم احلــســابــات الــفــلــكــيــة

يالدي. للتقو الهجري وا
وتــــتـــواصـل حـــكــــايـــات الــــبـــاب االول الى
"بـيجلمـة العيد" و"سعـد الشاعر.. مات" وهي
مـلـحـمـة عن سـيـرة شـاعـر أبـطـالـهـا خوارق
عـجب! و"بـيـوتـهـا عـامـرة بـاخلـبـز" و"لـلـكـعك
فـرحـتان" الـتي تسـلم الـقار الى بـاب ثالث:

"من طرائف أهالينا البسطاء".
W¼UJ

في الـباب الـثالث تـقتـرن الطـرفة بـالبـساطة
تـنـتشـر مع إتـساع احلـيـاة الريـفـية.. مـكـاناً

طلقة. ومحدوديتها كتكوين قائم بذاته ا
ضـــــمت مـن طـــــرائف أهـــــالي الـــــدراكـــــســــة
سـاجد" والتي الـبسـطاء قـصة "مخـاصمـة ا
" بـإعـتـبـار الـفعل تـبـدأ بـ "كـان رجالً بـسـيـطاً
ـــاضي الــنــاقـص "كــان" الزمــة تـــتــكــرر في ا
ـيـا الـى حد الـروي الـشـفـاهي.. عـربـيـا وعـا
زحف عــلى كـلــمـة "قـصــة" في آداب أجـنــبـيـة
عـدة وحـولـهـا الى "تـاريخ" كـنـوع من إزاحة
إصـطالحية مـتأتيـة من قوة حضـور التاريخ
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ويـكـرر الشـاعـر جـمـلـة (أنـا بـشـر احلافي(
ست مرات وكأنه تكرار يـؤكد التصاق أنا
الشاعر بتلك الشخصية وامتزاجها معها
وهذا يؤكد ميل روح الـشاعر لهذا االجتاه
الـزهــدي والـورع الــديـني وااللــتـزام بــقـيم
اإلسالم انه يـتخـذ من شـخـصيـة إسالمـية
مــعـروفــة في حب الــذات اإللــهــيـة بــعــدمـا
كـانت مـســرفـة وغـارقـة بــالـشـهـوات وحب
الدنـيا اتـخذ مـن شخـصيـة )بشـر احلافي)
معادال موضوعيا لنصه  ونظمه استقامت
به القصـيدة وأبدع الـسبك فهـو يجعل من
ـتعـبد مـحور نـظمه مسـيرة هـذا الزاهـد ا
ـوذجــا في احلـب اإللـهي فــيـقــدم  لــنــا أ
والـتـعـلـق  الـكـوني واالبـتــعـاد عن مـلـذات
هذا احلب لم يكن سـهال هينا كان احلياة 
من مـعــرفـة ودرايـة وإصــرار عـلى تـغــيـيـر
نـسـق احلـيــاة من االنــفالت والــلــهـو  إلى
حب وأي ـلـذات  الـتـقـيـيـد والـزهد وتـرك ا
الـــشـــعـــور اخلــــالص اخملـــلص حب هــــو 

للخالق الباري عز وجل. 
ـوذجه والـشــاعـر ذكي جــدا في انـتــقـاء أ
وضوعي فبـشر لم يكن شخصا ومعادله ا
عاديـا. بل قيل عـنه) ما أخـرجت بغداد أ
عـقال من بـشر وال أحـفظ لـلـسـانه( ويـؤكد
سـعــيه الــصـوفي وحــبه وتـعــلـقه بــالـذات

اإللهية فيرد في نص آخر قوله : 
عمورة   أنا رجل يسعى من أقصى ا
واجلودي يجاهد كي تكتمل الصورة 
وحمامة نوح حتفر بأسم الله سمو

األطيان 
بشر وجياد وخالئق شتى 

شـعر والبـلم  الكـوني حيـاة وموات بـ ا
واجلدران 

هذا لطفك يا ربي 
أن ميدي يا أرضي وابتلعى

وغــيــرهـــا كــثــيــر من الـــصــور الــشــعــريــة
ـــتـــوالــدة مـن رحم الـــقــصـص الــقـــرآني ا
ـعــجـز فـالــنـظم الــسـابق كــأنه يـســتـمـد ا
ة في قوله معناه من تشخيص اآلية الكر

تعالى : .
(يا أرض ابلـعي ماءك  ويـا سمـاء اقلعي)
وهـنـاك دالالت ديـنـيــة أخـرى تـشـكل دعـوة
مـفـتـوحــة لـلـرجـوع بـالــعـقل الـبـشـري إلى
التـفكـر والـتدبـر  والتـعـلق بالـذات اإللهـية
والــبـــعــد عن مـــلــذات احلــيـــاة جــاعال من
ـوذجا شخـصـية الـعـالم الزاهـد الـعابـد أ
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بغداد

لــلــكــفــاح والــعــقـل اإلنــســاني فــضال عن
ـعجز عـان من النص الـقرآني ا توظيـفه 

مثل قوله: 
»U³Kł n¼—ô«

وقميص احملنة يا ربي مقدودا
صر طوتني برقع نار  و

وسقتني في سبأ ارحم 
كأس 

فــهــو يـــوظف قــمــيص يـــوسف ومــحــنــة
يـعقـوب) عـلـيـهمـا الـسالم ) وفي قـصـيدة
(جــواد ســلـــيم يــعــود مـن مــوته( يــوظف
فردات التي وردت في النص الكثير من ا

القرآني في مثل قوله:
عسجد

يختطه في بدئي الكافور 
وأنا نشيد  بالدي بابل أو سومر 

األرض...جلبابي 
سجور ليقذفني حمامة قابس في جله ا
في جمـيع نـصـوصه يسـتـند الـشـاعر إلى
ـاضي الـبـهـيج وعـصر الـتراث ورائـحـة ا
ذهبي بـرموزه وكـأنه يحـاول  تخـليـد ما
تـ الـذي الذي نفـخـر به ذلك األسـاس  ا
ـدارات إخـفـاقـاتـنا تـسـتعـ بـنـجـاحـاته 
تكـررة  جند قـصائـده تستـعر  كـجمرة ا
الهبة من احليويـة والسرمديـة وإحيائها
كــثــيــرا مـن صــور احلــيــاة الــتي فــقــدنــا
نـكـهـتـهـا الـصادقـة وعـنـوانـهـا األشم في
ديوان )مـكابدات احلـافي (كعـادته يوظف
شـخـصـيـة رمـزيـة (بـشـر احلـافي (الـعـالم
ـروءة الــزاهـد لــيــخــاطب فــيه الــصــدق ا
واجلـرأة في قـول احلق وكـأنـهـا مـحـاولة
إلحياء ما قد مـات في مجتمعـاتنا وقتلته
التطـورات والتـكنـولوجيـا وثقـافة الوعي
اجلديـد الالواعـيـة  التـي حتاول الـقـضاء
على مـعـالم اجلـمال في الـنـفس الشـعـرية
واسـتـبـدالـهــا بـذلك االنـصـراف الالواعي
حــول وســائل االتـــصــال الــزائــفــة  الــتي
قـــطـــعـت وشـــائج الـــتــــواصل من األســـر

واألرحام متناس جذورنا:
ماء وتراب ما أحلى  

اإلنسان 
ط يتكور والصورة 

هذه األلوان 
وسالالت من آدم كأبيه 

وفتوح كاألرضة في جدر 
السلطان

الـتي يـعتـمـد فـيـهـا عـلى مـاض بـهيـج يشم
ــتــلــقي وهــو يــقــرأ تــلك عــقــبه الــعـــطــر ا
الـنــصـوص وكــأنه يــريـد لــلـقــار الـكــبـيـر
اضي الرجـوع إلى عالم الـطيـبة والـفرح ا
البـهـيج بـكل صوره والـعـيش ضـمن إطاره
الـذي لن يـتـكــرر من قـدر زمن قـراءة الـنص
ويريـد للـقار اجلـديـد التـعرف عـلى ماض
ســــــخي عــــــلى الــــــرغم مـن اجلـــــدب بــــــكل
مـوجـوداته  واجنـازاته وجـمـاله ومـقارنـته
وت بحاضـر لئيم لـيس فيه سوى رائـحة ا
والغـيـاب وهي تـضـمن مزاوجـة رائـعـة ما
ـــاضي واحلـــاضــر من خـالل تــوالــد بــ ا
صـوري يـثــبت جـدارة الــقـائل وتــمـكـنه من

قريض الشعر …
هـكــذا هي الـصــورة الـشــعـريـة الــتي أصـر
الشاعر ان يحمـلها رسائل من طراز خاص
للـمـتلـقي فـكأنه فـنـان يبـدع برسـمه ريـشته
الــكـلــمــة فـكــانت إبــداعــا  من وحي بــنـات
ا  قيل وقـد أفكاره يـحاكي واقـعا معـاشا 
أن هـنـاك جـنـا خـاصـا يـلـهم الـشـعـراء قول
الــشــعــر إن الــشــعــراء الــعــرب كــانــوا قــد
تـبـاهــوا وتـفـاخـروا أن بــعـضـهم يــلـهـمـهم
ــؤنث وكــأنه تــأسـيس أو ــذكـر ال ا اجلن ا
تــأكـيــد لــلـمــجــتـمع الــعــربي الــذكـوري من
الــفــطــرة فـهــذا مــا جنــده في بــيتٍ ضــمن
قصيـدةٍ ألبن جنم العجـلي  الراجز الـشاعر
اإلسالمي كـان قــد هـجـا الــشـاعـر الــعـجـاج

: فقال مفاخراً
أنا وكل شاعر من البشر 

شيطانه أنثى وشيطاني ذكر
وأظن شاعرنـا شيطـانه ذكر فجـاءته اللغة
نـتقـاة بدقة طواعيـة لتـتناسب مـفرداتـها ا
فـتتـكون عُـبر عـنـها ـعـاني ا مع مضـمون ا
صورٍ كلوحاتٍ ناطقة تشخص لنا األحداث
اً وتخبر عن حكايا روح والوقائع تروي أ
لقـصـائـد الـشاعـر(عـبـد األميـر خـلـيل مراد(
هيكـل مفعم بـاحلرارة والـشاعـرية وخصب
اخملــيــلــة هــنــاك حـضــور فــاعل لــشــخص
الشاعر في نصـوصه تلك التي ينـتقل فيها
ونـولـوج )احلوار الـداخـلي الذاتي  ( من ا
وطـرح األسـئـلـة الــتي تـفـتـقـد اجلـواب إلى
لـقسـوة األحداث وضـراوتهـا وتارة األبد 
ــشــتــرك مع اآلخــر يــنــتــقل إلـى احلــوار ا
وكـأنه يحـاول إيـجـاد حلٍ والـسـيـطـرة على
مشاعـر خوف مقـلقة تـنتابهُ كـإنسان عادي
طـبيـعي يـشـكـو ظـلمـاً وقـسـوة من مـجـتمع

يـــحـــيــا فـــيه إذ إنـهُ لم يـــفـــصل ذاته عن
اجملــتــمع وبــقي عــلى الــرغم مـن ضـراوة
الظـروف منتـميـاً لهُ محـاوالً تغـييره إلى

األفضل من دون جدوي لنتأمل قوله:
أنا بشِر احلافي 

في السوق أقُومُ وأقعُد
ودِثاري أوزار بالية 

ظماَناً أكرعُ من صدَف البُشري 
وحفيا أغرف آماالً وخطايا

أنا بشر احلافي
ياه…ياه…ياه…كم 

عايشت ملوكا ورعايا 
وقنعت بجلباب يسترني 

وبزاد يقري أضيافي 
أنا بشر ورمادي …أي بشارة 

نا الكابي  منثور في بوابة عا
أبكي …وأصلي 
وأصلي في كبد

ونشيجي آه …نشيجي 
إجنيل ومصاحف في معمعة 

األحالف 
وتستمـر نصوص الـديوان بهذه الـشاكلة
وكأن تـلك الشـخوص رمـز مقنـع لشخص
الـــشــــاعـــر تـــشـــخـص أفـــكـــاره وحتـــكي

دواخله…
(ال مال في كفي)

 ينـصـرف تصـريح وإقـرار بـفقـر يـواجهه
(بـــشــــر) الـــذي طـــال بـه األمـــد وامـــتـــدت

. السنوات فعاصر  ملوكاً ورعاياً
ولم تتـغيـر قـناعـاتهِ ولم يـكن يقـبل سوى
بأقل من الـضروري إذ هـو الزاهـد العـابد

تأمل قوله :
(وقنعت بجلباب يسترني) 

فردة (القناعة) وإن وهنا تأكيد حلركية ا
لك سـواهـا فهي جل الشـاعـر الفـقـيـر ال 

رأس ماله. 
هـنــاك سـيل من أســمـاء األمــكـنـة ورد في
هذا النص من مثل (بابل البصرة احلي
الالتــــيـــنـي الـــعـــشــــارين مــــقـــصـــورات
السلطان( وكـأنها تداعـيات قلب موجوع
يتأمل أمكنته األليفة  ويتوسل رجوعها.
ثمة سمـات فنية ذات قـيمة عمـيقة الداللة
تؤسس لـثـيمـات اجتـمـاعيـة يسـتـشعـرها
تـمعن في الـلغـة الشـعريـة للـشاعـر(عبد ا
األمـيــر خـلـيـل مـراد) إذ يـخــاطب الـواقع
بنوع من التشفير والـرمزية فنجد شعره

ــاضي يـــنــخـــرط في اســـتــذكـــار وقــائـع ا
وحتـلــيـلــهـا وكــأنه يــؤرخ حلـقــبـة زمــنـيـة
معـينـة لذا فـنحن نـستنـشق عبـق التأريخ
ــاضي الــبــهــيج في ــوروث ورائــحـة ا وا
ثــنـــايــا حـــرفه.   وفي نـــصــوصه نـــلــمس
ــونــولــوج) انــتــقــالــة واعــيــة ضــمن فن(ا
احلــوار الـداخــلي إلى الــســؤال الــصـريح
وجـه إلى اآلخر  أي إنه يـنتقل من احلر ا
ـــبـــاشــر خـــطـــاب الــذات إلـى اخلــطـــاب ا
ـتــلــقي بـفــعل الــقـول) إدراج ومـشــاركــة ا
الـشـعـر).      إنه شــاعـر غـيَّـر في أسـلـوب
ــفــردة وصــبَّـهــا في قــالب الــتــعــامل مع ا
شعـري ضمن نـسق الـنظم الـهادف فـعلى
سبـيل الـذكر حـبه لـوطـنه فهـو  يـحمل في
ثنـايا قلـبه وطنـا جريـحا وحـلما مع وقف
التنفـيذ ما أن تـقرأ لهُ حتى يـتسرب إليك
الشـعور بتـلك العـوالم السـردية واحلـكايا
ــصـنـوعــة بـسـبـك رائع جتـعـلك الـنـادرة ا

زيد.  تصابُ بحب النص والرغبة با
   وهـــذا الــديـــوان خالصـــة وجـــدانـــيــاتٍ
جـسـدت الــشـعـور اإلنـســاني بـصـدقٍ عـال
وخيالٍ راقٍ جسـدت الوجع وتلك األماني
الـتي تـسـقط عـلى الـدوام في بـئـرٍ مـعـطـلةٍ
تـرتــقب قــافــلـة اخلـالص من دون جـدوى
هذه األحـرف تـسفـر عن ألمٍ مـكنـون وآمالٍ

تبددت في حوافر  األيام. 
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إن هـذا الــديـوان مــحـاولــة جـادة اإلنــتـاج
يق  جديد وجتربة شعرية من نوعٍ آخر
بلغةٍ شعـرية تكمن فـيها الفتـنة واحليوية
ـــبــنى ضــمن هــيــكل ــعــنى وا وجــمــال ا
ـلوء بـاحلـرارة الـشـاعـريـة الـتي جتـسد
احلــدث بــواقــعــيــة ال تـخــرج  عـن  خــيـالٍ
فردة ..إن ذات شعري مع كل إنزياحات ا
الـشـاعـر أو األنـا (أنــا بـشـر  احلـافي) هي
من وجـهةٍ أخـرى صـرخـة خـطـاب جـماعي
حتمل ذاكرة جماعـية الروابط التي جتمع
أفراد الـبـيـئـة الواحـدة واجملـتـمع الـواحد
هكـذا وردت أفكـار نصـوص هذا الـديوان
وكـأنـهـا تــعـبـيـر حيّ ومـطـالــبـة بـأمـنـيـات
ة سحقها الزمن بقسوته إال أنها  لم قد
تـكن مـجـرد تــمـنـيـات  فـرديـة   وأن صـرح
بــهــا عـنــوان  ديــوان (مــكــابـدات احلــافي
(للشاعر عبد األمير خليل مراد الذي جعل
شاعره وما يود من مفردات  اللغة وعاءا 

اإلشارة  له  تلميحا أو تصريحا ....

ـعــلم يـوسف" فـي الـقص.تــلـتـهــا "ا
و"عـلـشـان مـا يفـكـرش بـإبن الـكلب"
" و"االسـكـافي واحلـداد" و"اروح 
و"فـي تـــفــــادي الـــقــــحف" و"احلالق
اخلــلــقي" و"كــلـب الـدكــتــور حــسن"
و"احلـمار االحمـر وصاحبه" و"إزازة
ــــبــــة وإتــــوصى" و"عــــلي الــــطالق
احـسن حـاال" و"إزيك يـا بـو طه" و"يا
ـسحـة" و"السـاعة كم بـخـتك يا دي ا
ع الــشـيخ" و"حــتى عــفـاريت الــبـحـر
ـكـيـاج" عـارفــيـني" و"الـتـراب غـطى ا
لـيـنـتـهي الـبـاب الـثـانـي بـإنـسـيـابـية
تـصب فـي الـثالـث.غـيـاب حمـل الـباب
الـثـالث عـنوان: "الـشـخصـيـات وجوه
أظـهرهـا الغـياب" متـضمـناً احلـكايات
من " 41مـــــصـــــور الـــــريس جنـــــيب"
وإنــتـهــاءً بـآخـر احلــكـايـات " 49يـوم
ـنـصـورة". فـصلت بـ اول حـكـايات ا
الــفــصل الــثــالـث وآخــرهــا حــكــايـات
بــيــنــيــة هي"صــبــاح اخلــيــر يــا أبــله
ســـيــســـيل" و"عــز الـــعــصـــاري" و"نــبل
الــصـمت" و"شـيــلـوا الـســمـا من فـوقي"

تدفق مـنها ناقالً القار الى بـكل التحدي ا
"مــدرس اجلـغــرافـيـة" و"مــحـمــود حـشــيـشـة"
ـقال و"أخـي سعـد" الـذي تصـدرت صـورته ا
واصـــفــاً إيــاه بـ "الـــذكي الــضـــحــوك.. بــهي
الـطــلـعـة الـواعي" الـذي يـفـتـقـده أسـامـة في
ـــوت عـــقب آالم عــــام كـــامل من غـــيــــابـــات ا
ـرض. "طباطيب الـعبر.. حكـايات ادبية من ا

ـصرية الـدراكسـة" قصص تلـخص القرى ا
والـعربـية. وأسامـة السيـد سلمـان إبراهيم
الــرحــيـمي صــحـفـي في جـريــدة االهـرام..
" و"صـبـاح ــبـدعــ ســبق ان اصــدر "يـوم ا
اخلـير يـا منى" من ادب الـرسائل.. مـشترك
مع زوجـته االديـبة مـنى الـشيـمي وله قـيد

الطبــــع "من حكايات الصحافة".

الداخـلي والـتـعـبيـر من خالل أنـا الـشـاعر
تـلك األنا عن العـقـليـة اجلمـاعـية الـواعـية
التي عانت  ما عانته في بلد شهد ويشهد
احملـــنــة عـــلى مـــر األزمــان بـــلــد يـــتـــمــتع
بـاخلـيـرات وشـعـبه جـائع مـاضـيه أجـمل
من حـــــاضـــــره ويـــــومـه  أروع من غـــــده
وكـــأنـــهـــا مــعـــادلـــة عـــكــســـيـــة ال مـــجــال
الستـقـامتـها فـي الديـوان أو عتـبـته التي
هي أول مـا يـدخل مـن تـصـورات إلى ذهن
ــتـلــقي فــتـشــكل خــطـوطــا أولى لــكـنــهـا ا
حــــقــــيــــقــــته في فــــهـم دواخل الــــشــــاعـــر
ومــكــنــونــاته الــنــفــســيـة  والــبــحث وراء
ـعــنى وهــاهـو يــنـظم ـعــنى ومــعـنـى ا ا
بـســخـاء مــوظـفـا وســائل بالغــيـة وصـور
تـشبـيـهـيـة واسـتـعـارات وتـراسل  حواس
تــــبث احلــــيــــاة في نــــفس قــــار الــــنص
ومــتــلـقــيه بــجــعــله  الــصـورة الــشــعــريـة
تلقي إلى متوالدة متجـددة  تأخذ ذاكرة ا
ـفترضة وكأنـها حقيـقية فكأنه ها  ا عوا
ــاضي يــســمـع ويــرى وقــد يـــشم روائح ا
البـهـيج وعـبـقه وهكـذا نـلـمس  من نـظمه
قوة خفـية  مـا ب الصـور الشـعرية وهي
حتـاول أن تخـلق  صـورا مـخـتـلفـة لـكـنـها
تشتـرك في بوح وحيـد يربطـها ويجـمعها

بآصرة األلم واألمنيات
أنا بشر احلافي 

لم تتبعني  في احلقل خرافي 
أسقيها بيدي دموعي 

وارويها من روحي وشغافي
وتخليني جنواي اغني 
زريابا يحبو في جوقة 

عزاف 
أنا بشر احلافي 

سأظل حفيا بشجوني 

عن الـضـبـابـية والـغـمـوض من جهـة.. وخـالـقة
ـتـلقي) ـستـهـلك(ا ـستـفـزة لـذهن ا لـصـورهـا ا
ونــبش خـزانـتـه الـفـكــريـة من اجل اســتـنـطـاق
عــوالم الـنص والـكـشـف عـمـا خـلف صـوره من
جــهــة اخــرى.. ابــتــداء من الــعــنــوان الـعـالمـة
الــسـيـمـيــائـيـة وااليــقـونـة الـدالــة بـفـونــيـمـهـا
ـــشــكالن جـــمــلـــة اســمـــيــة كـــشــفت عن ذات ا

مأزومة..
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ـتعب يـرتمي (اطـفـأت النـور وتركت جـسـدها ا
عـلى الـسـريـر.. امـتـدت يدهـا دون شـعـورمـنـها
ـــذيــاع فــتــدفــقت االصــوات واخــتــلــطت الى ا
االذاعـات: قررت الـقوات االمـريكـية سـحب آخر
لــواء لـهــا عـبــر األراضي الـعــراقـيــة تـطــبـيــقـا
ـذيـاع: التــفـاقــيـة االنــسـحــاب. ادارت مـوجــة ا
الـفــيـضـانـات تـشـرد ســبـعـة ماليـ من سـكـان
بـاكستان.. احلـرائق جتتاح روسيـا واخلسائر
تـقـدر بـثالثـمـائـة مـلـيـار.. وخـشـيـة مـن وصول
الـنـيـران الى احملـطـات الـنـوويـة.. تـهـريب آثار
عـراقـيـة عـبـر دول اجلـوار.. استـوقـفـهـا اخلـبر
االخـير وبدأت االفكار والتداعيات تكبر كدوائر
ـاء في محيط عقلـها وتذكرت وهي تخرج من ا
ـعلـقة على اجلـامعـة تلك الالفـتات الـصغـيرة ا
اجلـدران او قـرب مـظلـة وقـوف السـيـارات وقد

 الـــنص الــســـردي صــورة من صـــور الــوعي
االجــتــمــاعي الــذي هــو انــعــكــاس لــلــوجـود
االجـتـماعي. وسـيـلته الـلغـة وغـايته االسـهام
في بـناء االنـسان وتـهذيـب الذوق. اذ يـتحول
تـلقي) الى فعـاليـة مشـحونة سـتهـلك(ا فـيه ا
بـاحلـركة والـتـساؤل. بـبـناء مـتمـاسك يـكشف
عن اتــقـان مـنـتـجه لــفن الـلـعـبــة الـقـصـصـيـة
ــبـنـيـة عـلـى الـدقـة والـتـنــاسب في اخـتـيـار ا
االلـــفــاظ مع فـــعل درامي خـــاطف واعـــتــمــاد
ــفـاجــأة االســلـوبــيــة االدهـاشــيـة. عــنــصـر ا
بــتـوظـيف لــغـة مـوحـيــة بـالـفــاظـهـا. مــكـثـفـة
ـشهدها الذي يعرض جانبا بـجملها. محققة 
مـهـما من جـوانب الواقع اضـافة الى اخـتزال

االمـتـداد الـزمـني الـالمـحـدود.. وبـاسـتـحـضار
اجملــمــوعـة الــقــصــصـيــة (بــوح مـؤجـل) الـتي
نــســجـتــهــا انـامل مــنــتـجــهــا الـقــاص(حــيـدر
عــاشــور). وأســهــمت دار ومــكــتــبــة ســبك في
نـشـرها وانـتشـارها/2021. وقـد سـبقـتـها دار
الـينابيع فـي العاصمة الـسورية دمشق 2010
في طــبـعـتـهـا اولى وحلـقـتـهـا ودار الرسـا في
العاصمة العراقية بغداد بطبعة ثانية 2019..
ـمـكن وتـزاوج بـ كــونـهـا نـصـوص تـرصــد ا
االجتـاهات الفنية.. اضافة الى اعتمادها رؤية
ــنــطق جــمــالي يــتــواصل ســرديــة مــحـــددة 
ـشـهـديـة ترتـقي من احلـسي الى الـتـخـيـيلي
عـبر لغة مـكثفة العـبارة.. موحية الـلفظ.. بعيد

كـتب عـليـها كـلمـة واحـدة(فقـدان): فقـد شخص
يـدعـى(نـاظم مـراد) يـبـلغ مـن الـعـمـر حـفـنـة من
الـضـيـاع ويرتـدي الـوجع الـيومي...فـمن يـعـثر
عـلـيه يرجى تـسلـيـمه الى اقرب دوريـة للـقوات

متعددة اجلنسية..) ص15..
  فـــالــســـارد في نــصـه  يــحـــاول اســتـــنــطــاق
الـلحظات الشعورية عبر نسق لغوي قادر على
عاني من اجل تـوسيع الفضاء الداللي تـوليد ا
لـلـجـملـة الـسـرديـة.. اذ انه  ال يسـتـغـرق احللم
وال تـنـعـزل ذاته عن الـعالـم اخلارجي من خالل
تــوظـيـفه الــفـاظــا مـلـيــئـة بـاحلــركـة. مـكــتـنـزة
بـــالـــصـــدق. خـــالــــيـــة من امـــيـــة الـــكـــلـــمـــات
واالبـتــذال..حتـمل بـ طـيـاتــهـا ثـقـافـة واعـيـة
تــتــكىء عــلى واقــعـيــة خالقــة بــاســلــوب فـني
ابــداعـي. يــبــحث عن جــوهــر الــكالم من خالل
الـظـواهر أي انه يـربط ربطـا جدلـيا بـ الذات
ـتنع يـجبـرك بعد ـوضوع بـاسلـوب سهل  وا
ان يــشــدك بـقــوة فـتــنــحـاز الــيه. كــونه يــكـتب
بـوجدان يـستوعب احلـياة ومن يتـنفس علـيها
بـصدق وبنفس مـتناغم. شفيف يـدغدغ مشاعر
مـتـلـقـيه ويـجـعـله جـزء من الـنص الـقـائم عـلى
ـتـكـئة ـكـتـنـزة فـكريـا ووجـدانـيـا وا االضـاءة ا
عـلى ضوابـط فنيـة وبنـيويـة معـبرة عـن حلظة
شــعــوريـة مــكــثـفــة..خــالـقــة حلــقـلــهــا الـداللي

لـتحقـيق زخمـا من التكـثيف االسلـوبي والفني
تلقي).. ستهلك(ا ؤثر في ذهن ا ا
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دن واالنهار وكل (هـا قد عبـرت فوق عشـرات ا
انــواع الـــتــضــاريس ووشــمـت بــخــطــوتي كل
احلــدود. ودفــنت روحي في صــاالت االنـتــظـار
في مــخـتــلف مـطـارات الــعـالم. فــمـنـذ خــمـسـة
وعــــشـــرين عــــامـــا وأنـــا اصــــلب في االجـــواء
والـتـرحال الـدائم حتى اصـبح جـسدي حـقيـبة
عـتيقة احمـلها رغما عـني بحثا عن اجملهول..)
ص94.. فــالـنص تـعـبــيـر مـقـتــضب عن حلـظـة
انـفعاليـة بايجـاز وتكثيف جـملي متمـيز بعمق
ــعـنى واعــتـمـاد الــنـزعــة الـبالغــيـة وتـقــنـيـة ا
االنــزيـاح. اذ يـحــاول الـقـاص ان يــقـدم صـورة
ـعنيـ الذهني واحلسي مـشهديـة جتمع ب ا
مع غــرائــبــيــة ادهــاشــيــة  لــتــحــقــيق الــعــمق
الـتصويـري بكل ابعاده الـتي تكشف عن الذات
لـتــحـفـيـز اثـرهـا في ذاكـرة اآلخـر بـحـوار ذاتي
(مـنـولـوجي) واثبـات كـيـنونـتـهـا عبـر صـورها
ـتـمـيـزة بـصـفات داللـيـة مـنـبـثـقـة من نـسيج. ا
مــكـتـنـز بــطـاقـة ايـحــائـيـة مـتــمـردة عـلى واقع

يعيش حلظات االنكفاء على الذات....
(عـــامــان مـن اخلــســـارة ثم يـــنــتـــهي كل شيء
واصـبحت زيارته تـتكرر الى الزمـيلة هدى وقد

ادمن تـعـاطفـها مـعه وبات ال يـستـطيع  حـراكا
حـتـى سـمع كـلـمـاتـهــا وهي تـهـون عـلـيه االمـر
حــتى دست الــيه في يــوم مـا ورقــة حتـمل رقم
ـتـكررة هـاتـفـهـا بـعـد ان اخـبـرته بـأن زيـارته ا
بدأت تثير الريبة..وتواصل معها ونسي حلمه
الـقـد وقد اسـتغـرق في ادمانه اجلـديد..) ص
  75.فــالــنص يــخــتـزل الــوجــود الــقـائـم عـلى
الـثنائـية ويتـتبع تفـاصيل الهـاجس الوجداني
مزوج باخليال خللق صورة فردات الواقع ا
حــركـيـة.. مــركـزة مـخــتـزلـة.. نــابـضـة بــالـفـعل
الــديــنــامـي والــتــوهج الــوجــداني والــتــفــاعل
احلــركي مـع اســتـثــمــار االســالــيب الــبـالغــيـة
(االسـتــعـارة واجملـاز..) خلـلق عـوالم تـفـهم من
الــــســـيــــاق والـــدالالت الــــســـايــــكـــولــــوجـــيـــة
والــــســـــوســــيــــولــــوجـــــيــــة من اجـل انــــتــــاج
ــــعـــنى..اضــــافـــة الـى ان الـــســـارد يــــتـــرجم ا
احـاسـيـسه وانـفـعاالته بـنـسج ايـحـائي يـحقق
وظـيـفته من خالل الـفـكرة والـعـمل داخل اللـغة
ـفـردات بـوحدة عـن طريـق خـلق عالقـات بـ ا
تـناسق جمـاليا مع ـها ا عـضوية مـتميـزة بعا
دقـة تــعـبـيـريـة مــكـثـفـة..اضـافــة الى  تـوظـيـفه
تـقانـات فنـية مـحركـة للـنص كالـتنقـيط (النص
سـكـوت عنه).. الـصـامت) الدال عـلى احلـذف(ا
والــرمـز الــسـمــة االسـلــوبـيــة الـتي تــسـهم في

االرتقاء بالنص واتساع مساحته الداللية.. 
ـنتج(الـقاص) نـصوصـا امتازت وبـذلك قدم ا
و الـشخـصية بـسرديـة عمـودية تـركز عـلى 
واحلـدث عـبــر احلـالـة الـنـفـسـيـة مع تـكـثـيف
ـعنى لتعـميق الداللة.. اضافـة الى انساقها ا
ــثـيـرة لـالسـئــلـة بـتــوظـيـف لـغـة الــلـغــويـة ا
تـصـويـريـة تسـتـمـرىء الـتـفاصـيل الـنـابـضة

باحلياة..
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هذا الـديوان بـذرة كـبيـرة وعمـيقـة إلعادة
ــفــاهـيم صــيـاغــة وتـأكــيــد الـكــثــيـر من ا
والـقـيم األسـاس تــواجـدهـا وبـقـاؤهـا في
اجملـتــمع في ديـوان( مــكـابــدات احلـافي)
للشاعـر عبد األمـير خليل مـراد ...نتلمس
ـســتــوى في الــكــثــيـر من حــوارا عـالـي ا
اإلشارات والـثـيـمات  الـتي تـشـكل صورا
شـعــريــة تـتــوالـد داخــلــهـا صــور  أخـرى
حتكي  جميعا تشظيات الروح اإلنسانية
ــلــمــتــهــا مــســفـرة عـن الــقــهـر وحتــاول 

غالف الديوان 

غالف الكتاب
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يـظل االسـتــاذ الـدكـتـور كـاظم هـاشم
ـي نـعـمـة على رأس قـائـمـة االكـاد
ــعــنــيــ في الــعــراقــيــ الــقـالئل ا
ـسـتــقـبـلـيـة الــقـراءات الـسـيــاسـيـة ا
ـبني مـتـمتـعـاً بـخاصـيـة االجتـهـاد ا
عـلى نـتـائج احلـاضـر في اسـبـقـياته
اجلــيــوســيــاسـيــة واالقــتــصــاديـة  
وكيف تـؤلف هذه االسـبقـيات دوافع
الــنــفــوذ  والــهـيــمــنــة ضــمن صـراع
زيد من االرادات . لقـد خضت مـعه ا
احلوارات على مـدى اكثر من ثالث
سـنــة حــيث كــنــا نـلــتــقي كــثــيـراً ثم
انقطعت بيننـا االتصاالت بعد سفره
الى خارج العراق الى ان التقيته في
صيف عام 019 2في استـنبـول على
مــــشـــــارف خــــطــــوات مـن مــــضــــيق
البسـفور وكانت الـبوارج العـسكرية
رور االمريـكية والـروسيـة تتـناوب ا
من خـالله يـــحــــكـــمــــهـــا الــــتـــوجس

ياه   الساخن  رغم برودة ا
لقد نشرت جزءاً من حوار اسطنبول
في صـحـيـفـة الـزمـان    ثم وصـلـني
بعد اكثـر من سنة كتـابه النظرية اچ
(H)يـــقع الـــكـــتــاب في (560) ضــمن
خــمــسـة فــصـول ويــتـسـع لـعــنـاوين
ـــعــرفي تــتـــعـــلق بــتـــطـــور االطــار ا
اجلـيــوبـولـتـيـكي   ثـم يـتـوقف عـنـد
اجلـــدل الـــنـــظــــري عن الـــهـــيـــمـــنـــة
ونــظـريـاتــهـا    ويـتــنـاول مـوضـوع

الــطــاقـــة   امــنــهــا   الـــتــحــديــات
احلــروب والــنـــزاعــات  الــهـــيــمــنــة
النقدية  ويشيـر  الى سياسة الطاقة
االمـــريـــكـــيـــة ثم يـــذهب الى االسالم
الــســيـــاسي مــتـــنــاوالً اشــكـــالــيــاته
ـزاوجة ب ومحاوالت الـتورط في ا
مــتــطــلــبـــات الــعــصــر والــقــنــاعــات
الــسـلـفـيــة   وتـعـاطي قــوى الـنـفـوذ
الدولي  مـعه في اعتـماد خـيمـة لهذا
الـنــفـوذ ويـخـتم بــصـراعـات الـقـوى
وفي كـل هـذا االتــسـاع االقــلـيــمــيـة  
ــعــرفي يــخـصص الــدكــتــور كـاظم ا

وضوع   حيزاً مهما 
•انتقال القوة   

•الــدرس الـتـاريــخي    ومـلــخـصه 
التـــوجـــد هـــنــــاك قـــوة عـــلى االرض
مــعــصـومــة من هــذا الـدرس  مــهــمـا

جتبرت وامتلكت من نفوذ  .
لقد وَضَعَ الباحث عدداً من االسئلة 
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تحدة مستوى •هل بلغت الواليات ا

يا ? هيمنة عا القوة ا
 •هـل ســيــكـــون في وســعـــهــا ادامــة

الهيمنة ?
  •ماهي مـواطن الـوهن في الهـيمـنة

االمريكية ?
ــواجـــهــة ــرشـــحـــة   •أي الــقـــوى ا

الهيمنة االمريكية ? 
ـتحدة درء  •هل في وسع الواليات ا

انهيار الهيمنة ?
 •مـاهي االستـراتـيـجيـات والـوسائل
ـتـيـسرة ومـا جـدوهـا في اسـتـدامة ا

الهيمنة ? 
ـفـاتـيح لـلـهـيـمـنـة  •مـاهي األقـالـيم ا

وألبطاء انهيار الهيمنة ?
 •هـل مــــــــا زالـت الــــــــنـــــــــظــــــــريــــــــة
اجلــيــويــولــيــتــيــكــيــة بــتــفــرعــاتــهـا
لـلــســيـطــرة عــلى الـعــالم فــاعــلـة في
احلفاظ واستدامة الهيمنة االمريكية

  او في ابطاء وارجاء انهيارها ? 
 في اطار هذه االسئلة يشير الباحث
الـى ان في فــضــاء الــيـــابــســة ثالثــة
قـــضـــايـــا ( •جـــيـــويـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــة

استراتيجية 
•جـــيــواقــتـــصــاديــة  •جـــيــوديـــنــيــة
مــذهـبــيـة)  وانــهـا مــتـداخــلـة تــؤثـر
ـــتــغــيــرات اخلــارجــيــة وتــتــأثــر بــا
اإلقـليـمـية والـدولـية  الـطـاقة الـقوى

اإلسالمية القوى اإلقليمية .
عـلى انـهــا في احلـقـيـقـة تـتـواجه مع
حتــديــات انـــهــيــار الــهــيـــمــنــة عــلى
مستويات مختـلفة وشدة وعمق غير
متجانـس   واذا كانت أمريكـا تنهار
وسـوف يـسـقط الـعـقـاب عـلى األرض
حـتمـا   فـمتـى وكيف سـيـكون ذلك ?
واالجـــابــة عـــلـى هـــذين الـــســـؤالــ
ـسـتقـبل الـقريب مـتضـاربـة ما بـ ا
ــدى الــبــعــيــد  مــا بـ والــوسط وا
عـقـدين او ثـالثـة . وهـنـاك اسـتـبـعـاد
للسقوط باحلرب في العصر النووي
انيا ة  على عـكس ما وقع أل والعو
 ومثـله كذلك فـأن االحتـمال ضـعيف
جـدا ان تــنــقـذ أمــريــكـا نــفــســهـا من
حتمـية االنهـيار بأسـتراتيـجية حرب

ية . عا
وعــلــيه فــهــو انــهــيــار تــدريــجي في
مـقــومــات الــهــيـمــنــة . وقــد تــصـدت
ـقـومـات دراسـات مـقـارنــة الى تـلك ا
مثل القدرات العسكرية واالقتصادية
واأليــــديـــولــــوجـــيــــة والـــســــيـــاســـة
…b??ŠË .الـدبــلــومــاســيـة والــثــقــافــيـة
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وال تكون مسـتويات و درجات وحدة
االنهيار متماثلة في الفترة الواحدة.
 ان انــهــيــار الــهــيــمــنــة االمــريــكــيـة
االقــتــصــاديــة جــاء مــبــكــراً وصـورة

ـا هــو عـلــيه االمـر أوضح واســرع 
بـالنـسـبـة للـقـدرات الـعسـكـرية  وان
الـــتــأكل فـي الــهـــيــمـــنـــة بــصـــورهــا
األيديولـوجية غـير واضح مثـلما هو
ـكن االقــتــصـاد وابــطـا ســرعــة وال 
حتديد بديل للمـقارنة معه   ومقابل
ذلـك اســتــطـــراداً فــان نــهــوض األ
ـو قوتها وازدهارها االقـتصادي و 
وتـوسع هـيـمنـتـهـا ونـفـوذها لـن يتم
دون تـــأمــ امن الـــطــاقـــة وخــاصــة
الـنـفـط وان الـنـزعـات واحلـروب ذات
صلـة بـالصـراع علـى مصـادر الطـاقة
والنـفط قضـية مـركزيـة في السـياسة
الدولـية   والـنفط عـامل أساسي في
القـوة االقتـصاديـة للدولـة  كذلك في
ادامة الـنـمو االقـتـصادي وقـد اصبح
قــضـــيـــة تـــمس احلـــيــاة فـي الــنـــقل
نزلـية مثل الـكهرباء واالحتيـاجات ا
ان ومـؤشـراً لـلـرفـاهـيـة  . ويضـيف  
تنعم االمريكيـون في القرن العشرين
ـيزة واسـتخـدموا سـتوى حـياة 
الـسـيـارات بـصـورة اكـثر مـن غيـرهم
دون قـــلق عــلى ســعــر الــوقــود عــنــد
ـتعضون ضخـة   ولكنـهم اليوم  ا
من ارتـفــاع الـسـعــر خـاصـة في وقت
االزمـــــات وفـي حـــــاالت انــــــقـــــطـــــاع
ضـاربات في سوق التـجيهـزات او ا
الـنـفط    ويـتـطـرق الـباحـث هنـا الى
مــفــارقــة اوضــحـهــا انه مـن عـقــدين
يــتــطـلع الــصــيـنــيــون والـهــنـود الى
مـحــاكـاة الـتـرف األمــريـكي  خـاصـة
وان الـطـبـقـة الـوسـطى في الـبـلـديـ
تــمــثل نــســبــة كــبــيـرة مـن الــســكـان
فتخلق طلبا كبيراً   كما انها مؤثرة
في االستقرار الـسياسي  الداخلي  
فهل اراد الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة
في هـذه االشـارة الـى خـطـا تـاريـخي
يـرتكـبه الـصيـنـيون والـهـنود عـنـدما

يستنسخون الترف االمريكي لهم 
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 ويـتــوقف الـدكــتـور كـاظـم في كـتـابه
 The Hعـــنـــد الـــتــوزيـع اجلــغـــرافي
لــقـد تــرتب عــلـيه لـلــطـاقــة فــيـقــول  
عـواقب جـيـويــولـيـتـيــكـيـة إقـلــيـمـيـة
يـة . وان افتقـار الشمـال خاصة وعا
أوروبــا الى اخلـزيـن واإلنـتــاج خـلق
االعــتــمـاديــة عــلى اجلـنــوب خــاصـة
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بغداد

ـثل مـصـدر فـضـاء الـيـابـسـة الـذي 
االنــتـاج واخلـزن الــعـالي   والــنـفط
ية من اكثر الـسلع في التـجارة العـا
ـعامالت  فهـناك 2ملـيـار دوالر من ا
ي للنفط يومياً وان االسـتهالك العـا
يـتــصــاعــد من الــنــمــو االقــتــصـادي
وزيـادة الـسـكـان وبطء الـعـثـور عـلى
بدائل حـقيـقة له ففي  2010استـهلك
الــعـالم  87مــلــيــون بــرمــيل يــومــيـا
ـعلـومات وحسب تـخمـينـات دائرة ا
لــلــطــاقــة االمــريــكـيــة في  2013فـأن
االسـتــهالك سـوف يــبـلغ  97مـلــيـون
بـرمـيل يـومـيا و  115مـلـيـون برمـيل
ـثل الــنـفط اهم يـومـيـا في  2040و
ــدفـوعــات لـلـدول فــقـرة في مــيـزان ا
يزان التجاري وأسباب العجـز في ا
ستهلة للنفط صدرة وا ب الدول ا

.
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ويـــكــشف الــبــاحـث هــنــا عن وجــود
ـتحـدة االمريكي جدل في الـواليات ا
منـذ ازمة حـظر الـنفط عـلى الواليات
تحدة االمريكية في  1973وان هذا ا
اجلـدل مـا يـزال محـتـدمـا في مـسـألة
ســـيــــاســـة امـن الـــطــــاقـــة االصـــوب
ـتـحدة لـتـحافظ واالجنح لـلواليـات ا
ية والتي تقوم وتد  هيمنتها العا
تحدة يجب على فكرة ان الواليـات ا
ان تنـقّص من اعـتمـادهـا على الـنفط
ـــســــتـــورد خــــاصـــة مـن  الـــشـــرق ا
االوسـط  مــؤكـــداً وجـــود مــقـــاربــات
مــخــتـــلــفــة لــدى كل اجلـــمــهــوريــ
عاجلة هذه القضية قراطي  والد
االســتــراتـيــجــيــة في االمن الــقـومي
األمريكي والقوة االقتصادية والقوة
الـعـسكـريـة ومـنزلـة دور أمـريـكا في
النـظام الـدولي وكل إدارة سعت الى
ـعـضلـة بـاتـخـاذ خـطوات حل هـذه ا
وسيـاسات  تتـوزع على صـعيدين  
إجــــراءات تـــشـــريــــعـــيـــة داخــــلـــيـــة
وســيـاســات خـارجــيـة واقــتـصــاديـة
وعـسـكـريـة في الـسيـاسـة اإلقـلـيـمـية

والدولية
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 ويــــخــــوض الـــــبــــاحـث في االسالم
الـسـيـاسي   فـيـعـتـقـد ان الـسـيـاسة
اخلـــارجـــيــة االمـــريـــكـــيـــة ال تـــأخــذ

بالعامل الديني في صناعة القرار اال
ان الـــــــدين فـي احلــــــرب الـــــــبــــــاردة
وصــراعـــتــهــا في اإلقـــلــيم اإلسالمي
العربي كان من بـ احملددات لتطور

السياسة في اإلقليم  
ــــعـــارض  •اوالً انـه كـــان الــــطـــرف ا
لألنـــظــمــة الــســـيــاســيــة الـــقــومــيــة
والداعية الى االستـقاللية من النفوذ

األمريكي 
•ثـانـيــا ان احلـركـات الـديـنـيـة الـقـوة
األكثر قـدرات على مواجهـة التيارات
األيديولوجية القومية و العلمانية و

اليسارية 
ـسلـمـ احلـركة  •ثـالثـا ان اخـوان ا
الــوحــيــدة ذات األرضــيــة الــواســعـة
وذات الــــــنــــــفــــــوذ االجــــــتــــــمــــــاعي
واالقـتصـادي و اخلـدمـاتي كمـا انـها
ذات شــعـــارات روحــيـــة وعــاطـــفــيــة
وواعــــــدة   مـــــثـل احلل فـي اإلسالم
ولـيـس في الـقــومـيـة او الــتـغـريب  
ــسـلــمـ وهــكـذا كــان في االخـوان ا
ـواجـهة الـتحـديات منـافع الـوسيـلة 
اإلقـلــيـمــيــة الـقــومـيــة االســتـقاللــيـة
والــدولــيـــة   االحتــاد الــســـوفــيــتي
والــشـيـوعــيـة   وكـذلك رأت أمــريـكـا
هناك تشابه ب موقفها وب موقف

سلم  . االخوان ا
لــقــد كــانت احلــركــة االسالمــيـة أداة
فــعــالــة في الـــســيــاســة االمــريــكــيــة
لتحقيق هـدف اساسي في احلرب
الباردة  احـتواء االحتاد الـسوفيتي
  وتعـزيـز الهـيمـنة االمـريكـية   ولم
تـــواجـه أمـــريــكـــا حتـــديـــات اإلسالم
الـسـيـاسـي كـمـا ان واشـنـطن لم تـثـر
ـقـراطـيـة قـضــايـا الـتـوافق بــ الـد
واإلسـالم عـــلى الــــرغم مـن ان نـــشـــر
ــقــراطــيــة من بــ أهــدافــهـا   الــد
وكـذلـك الـعـنـف   بل انـهــا جـنـدته و
دعـمـته مـاديـاً و مـالـيـاً عـبـر األنـظـمة
العـربيـة الثـيوقـراطيـة التـقلـيدية في
مواجهة السوفيت في أفغانستان . 
ـــوضـــوعـــة الـــشــرق  وفي تـــنـــاوله 
االوسط يـخــلص الـبـاحـث في كـتـابه
الى ان احتالل العراق واالنـتفاضات
الــعـربـيـة بــعـد عـقــد من الـزمن حـوّل
الـــشــــرق األوسط من مـــيـــدان حـــرب
بـاردة الى تــدخالت وحـروب عــربـيـة
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وإقـلـيــمـيـة ودولـيـة في
الـــعـــراق ولــــيـــبـــيـــا و
ســوريــا والــيــمن   في
الـــــبـــــدايـــــة تـــــدخـــــلت
الـــســــعــــوديـــة وقــــطـــر
واالمارات في الـتيارات
ـــا فــيــهــا اإلسـالمــيــة 
ــــســــلــــمـــ االخـــوان ا
واحلـــركــات اجلـــهــاديــة
ضـد النـظـام في ليـبـيا و
ســـــوريـــــا وأصــــــبـــــحت
ـواجـهــة عـسـكـريـة بـ ا
الـــنـــظـــام واجلـــمـــاعـــات
ـدعــومـة من ــعـارضــة ا ا
دول عـــربــيــة وتـــركــيــا و
ـــــتـــــحـــــدة الـــــواليــــــات ا
االمريكيـة   وبدأت تشكل
مــــقــــــــــــــومــــات نــــظــــام
اسـتــــــقـطـاب اقـلـيمي من
جـــهـــة ومـــســـتـــويـــات من
االسـتـقـــــــــطـاب في داخل

الـــــســــاحـــــة الــــواحـــــدة من جـــــهــــة
اخـــــــــرى .

اوالً   ان اطـــرفــــهـــا مـن الـــنــــســـيج
االجتماعي والسـياسي واالقتصادي
ولــذلـك فــهي مـــســـتــعـــدة لــتـــأجــيج
ذهبية كحجة للمعارضة اخلالفات ا

ومطالب االنصاف والعدالة .
ثـانـيـاً   ان اطـرفـهـا تتـمـثل في دول
قــــومــــيــــة ذات اجـــنــــدات قــــومــــيـــة

وسياسية واقتصادية و مذهبية .
ثــالـــثــا ً هـــنــاك اطـــراف لــهــا أدوار
الـوكالء وال تــقـتـصـر عـلـى الـتـنـظـيم
ذهـبي بل الـسـيـاسي او الـتـماسـك ا
انــهـا مــسـلــحـة وذات والءات لــقـوى

أخرى غير دولتها .
رابــــعـــاً   ان الــــبــــيـــئــــة الـــدولــــيـــة
واإلقليـمية تـخلق األسبـاب والفرص
صـلحة في الن تتـدخل القـوى ذات ا
الـشؤون الـداخـلـية والـبـيـئة    ومن
تـلـك الـدوافع بـسـط الـهـيــمـنـة سـواء
إقــلـيـمــيـة او دولـيــة  وان الـواليـات
ـرشح الـوحـيد ـتـحدة االمـريـكـية ا ا
الـــــذي لــــديـه الـــــدوافع والـــــقــــدرات
ؤيدين لبسط هـيمنته ولذلك فعل وا
عـــلـى الـــرغم من الـــقـــول ان احلـــرب
ـذهـبـيـة اكـثـر الـبـاردة والــسـاخـنـة ا

عــدم اسـتــقـرار مـن تـلك الــقـومــيـة  
ـصـالح وانــهـا اشـد خــطـورة عـلـى ا
ـــيــة فـــأن عــدم االمـــريــكـــيـــة والــعـــا
ــســيــطــر عــلــيه يــد االســتــقــرار ا
الـــهــيـــمـــنــة االمـــريـــكـــيــة  لـــكن  من
الــصـعــوبـة ان يــجـعل لــهـذه االدامـة

تاحة باستمرار  . الفرصة ا
 باستـنتـاح معرفي   ان من يـقرأ ما
قاله كاظم هاشم نعمة في كتابه هذا
الذي صدر قـبل اكثر من سـنة  يصل
الى استنتاج ال غبار عليه مفاده انه
قدم خالصـة حتليـليةانـتظاريـة غاية
في الــــــدقـــــة عـن الـــــذي حـــــصـل في
افــغــانـســتــان خالل االيـام الــقــلـيــلـة
ـاضـية   لـيس بـسـقف تـوقـعات   ا
ـا بـعمـلـيـة حـسابـيـة عـلى درجة وا

عالية من الرجاحة  .
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 وبــاســتـنــتـاج اخــر   هــذا الـكــتـاب
يـــســتـــحق ان يـــكــون عـــلى طــاوالت
الـــتـــعـــاطي  الــــيـــومي لـــكل وزارات
اخلارجية في البلدان النامية عموما
مع اهمية اضافية على طاولة وزارة
اخلـارجـيـة الــعـراقـيـة   وكـذلك عـلى
ـيات السـياسية ألنه طاوالت االكاد

يعلم االخرين كيف يجتهدوا

- جتاذبات اخللل في البنية الدولية  والوقوع في براثن الترف.
-  جدلية امن الطاقة وفرص االحتراب واالبتزاز وضغوط العجز .
وجسور العالقة ب االسالم السياسي  وحتريك اجندة النفوذ
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اعــتــمــد مــجــلس االمن في قــراره  رقم
 687لعام  1991في توصـيفه لـلحدود
العراقيـة الكويـتية  على رسـالة سرية
تــقــول بــريــطــانــيــا ان رئـيـس الـوزراء
ندوب نوري السـعيد قـد ارسلهـا الى ا
السامي البريـطاني في العراق بتاريخ
 21تـــمــوز  1932قـــدم فـــيـــهـــا نــوري
توصيفـا للحدود بـ العراق والكويت
ثـير لالنـتبـاه ان هذه الـرسالة ..ومن ا
ال حتــمل تـوقــيع نـوري الــسـعــيـد  ,بل
اســـمه فـــقط  ,ولم أجـــد في االرشـــيف
البريـطاني ما يـشير الى وجـود رسالة
رسـمــيـة بـالـلـغـة الـعــربـيـة مـوقـعـة من
نوري السـعيد  ,باستثـناء نص رسالة
بالـلـغة االنـكلـيـزية بـدون توقـيع نوري
الـسـعيـد امـام اسـمه. وقـد نُـشـرت هذه
Arabian Boun- الـرسـالــة في كـتـاب
 ? dariesوهي مــصــورة عن الــوثـائق
Public Record Of- ـــوجـــودة في ا
 ficeفي لــنــدن . وعــنـد اشــرافي عــلى
رسالت للـماجستيـر والدكتوراه حول
مـوضوع الـكـويت لم يتـمـكن البـاحـثان
من العثور عـلى رسالة لنـوري السعيد
بـتـوقـيـعه حـول تـوصـيف احلـدود عام
ا  1932ال بالعربي وال باالنكليزي  
يـثــيـر الــشك ان هـذه الـرســالـة هي من
ــنـدوب الــســامي الـبــريــطـاني صــنع ا
الـــذي كــــان مــــســــؤوال عـن الــــشـــؤون

اخلارجية للعراق.
من جـانب آخـر فـان نـوري الـسـعـيـد لم
يشر فـي مراسالته الرسـميـة الى هكذا
رسالـة وكـان يتـصرف خالفـهـا تمـاما .
وقد اكـد لي السـيد ناجي طـالب رئيس
وزراء الـعـراق ووزيـر خـارجـيـته لـعـدة

سنـوات في الـعهـد اجلمـهوري ,انه قد
بـــذل كل جــهـــده لــلـــعــثـــور عــلى اصل
الــكـتــاب الـذي قــال الـبــريـطــانـيـون ان
نوري السعـيد قد كتـبه بشأن توصيف
احلدود مع الكويت عام  1932لكنه لم
يــعــثــر عــلى اصــله فـي مــلــفـات وزارة
اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة . ويـرى صـبـحي
عـبـد احلـمـيـد ,وزيـر خـارجـيـة الـعـراق
لــــلــــفــــتـــرة 1963- 1964 ان اصـــرار
الكويتي ايـام استيزاره على الدخول
في مـفـاوضـات لـتـحـديـد احلـدود يـدلل
على انه (لو كان لديهم اتـفاقات سابقة
او وثـيـقـة حـول احلـدود  مـثل وثـيـقـة
نـوري الــسـعـيــد لـقـالــوا هـذه حـدودنـا

ثبتوها معنا).
وقف احلـقـيـقي عام 1932وما بـعده ا
ان موقف الـعراق احلـقـيقي من حتـديد
احلـدود مع الكـويت يـبـدو واضـحا من
خالل مــــذكــــرة لــــوزارة اخلــــارجــــيــــة
الـعـراقـيـة في  25حـزيـران ? 1932اي
ــنــسـوبــة الى قــبل تــاريخ الــرســالــة ا
نوري الـسعـيـد بأقل من شـهر نـاقشت
طالب البـريطانية لـتحديد حدود فيه ا
ـنـاسـبـة الـعـراق الـدولـيـة مع جـيـرانه 
دخولـه عضـوا في عـصبـة اال كـدولة
مستـقلة ,فقـالت فيمـا يتـعلق بـالكويت
:((1- ان وضع االمــارة الــكــويــتـيــة لم
يـتـعـ من الـنـاحـيـة الـدولـيـة تـعـيـيـنـا
قانـونيا ,ولذلك فان حـدودها لم تعرف

بعد بالضبط .
ــوجب 2- ان حتـــديــد احلـــدود يــتـم 
اتفـاق يبـرم ب دولـت ذاتي سـيادة ,
ولـم يــحـــصل مــثـل هــذا االتـــفــاق بــ

العراق والكويت .

3- يــكـون الــتـحــديـد بــ جلـان تــمـثل
الـدولـت  ,وعـلــيه فـان قـيــام احـدهـمـا
بــوضـع عالمــات عــلى نــقــاط مــعــيــنــة
واعـتـبـارهـا كـإشـارة حـدود تـلـتـزم بـها
ـا هو امـر لم يـسبق الدول اجملـاورة ا

ان اقرته قواعد احلدود الدولية))
ــذكـرة الــتي صــدرت من قـبل ان هـذه ا
اخلارجـيـة العـراقـية عـنـدما كـان نوري
ـا ال الـسـعـيـد رئـيـسـا لـلـوزراء تـؤكـد 
يقـبل الـشك ان رسـالة  21تـموز 1932
ــنــســوبـة الى نــوري الــســعـيــد غــيـر ا
صــحـــيــحــة. وان الــعــراق لم يــعــتــرف
بـالـعالمـات احلـدوديـة الـتي وضـعـتـهـا
الـــكـــويـت. وهـــكـــذا لم يـــتم تـــوصـــيف
احلـــدود مع الــكـــويت عــنـــدمــا اصــبح
الــعــراق دولـة مــســتـقــلــة وعــضـوا في

عصبة اال عام . 1932
في  7تشرين االول , 1940وعندما كان
نــوري الــســعـيــد وزيــرا لــلـخــارجــيـة ,
وجـهت الـسـفـارة الـبـريـطـانـيـة بـبـغداد
رسـالـة اليه مـبـاشـرة ابـدت فيـهـا رغـبة
احلكـومة الـبريطـانيـة تخـطيط احلدود
بـ الـعــراق ومـحـمـيــة الـكـويت  عـلى
ـنـسـوبـة الى نـوري اسـاس الـرسـالــة ا
السعيد لعام  ? 1932وطلبت السفارة
من وزارة اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة ارسـال
مــذكـــرة تــؤكــد هــذه احلــدود . فــكــانت

اجابة نوري السعيد كاآلتي :
(( وزارة اخلارجية

بغداد
رقم  2635/ 19648/7/265

1940/11/21 
الى سفارة صاحب اجلاللة –بغداد

تـهـدي وزارة اخلـارجـيـة حتـيـاتـهـا الى
سفارة صاحب اجلـاللة البريـطانية في
بغداد  ,وباالشارة الى مـذكرة الـسفارة
رقم  487بـــتـــاريخ  7اكـــتـــوبــر 1940
تــتــشــرف بـأن تــبــ انــهـا تــعــتــبـر ان
االقــتـراح الــوارد في مــذكــرة الـســفـارة
مــسـتــوحى من بــحث مــسـألــة احلـدود
الــعــراقــيــة-الــســعــوديــة . ونــظــرا الن
سـألـة قد تـأجلـت في الوقت احلـاضر ا
ـنــاسب فــأن الــوزارة تــعــتــقـد ان مـن ا
طروحـة للبحث سألـة ا تأجيل بـحث ا

في مذكرة السفارة.
نوري السعيد وزير اخلارجية))

  وبـذلـك اهـمل نـوري الــسـعـيــد تـمـامـا
ـنـسـوبـة اليه , االشـارة الى الـرسالـة ا
ـوضوع مستـوحى من مسالة واعتبر ا
ا احلـدود الــعـراقـيـة- الــسـعـوديـة  ,
اغضب السفير البريطاني ببغداد بازل
نيـوتن الـذي كـتب الى وزير اخلـارجـية

الـبـريـطـاني هـاليـفـكس في  29تشـرين
الثـاني  1940قائـال ان نوري الـسـعـيد
يــخـتــلق الــذرائع  ,وان الـعــراق يــريـد
بتأخيره تخطيط احلدود ان يتمكن من
احلـصـول " عـلى مـنـطـقـة او مـنـطـقـت
بالـطـريقـة التي قـام بـها مـؤخرا بـازالة
ا حتى مركز احلـدود عند صـفوان ور
االســــتـــــيالء عـــــلى جـــــزيــــرتـي وربــــة
وبـوبــيـان". واضـاف الــسـفــيـر انه قـبل
تــســلـــمه الــرد الـــعــراقي فــان مـــســتــر
ـــــســـــتـــــشـــــارين ادمـــــونـــــدز (احـــــد ا
الـبــريـطـانــيـ في الـعــراق) قـد احـاطه
علـما بـان وزارة الدفـاع العـراقيـة ابدت
وافـقة عـلى تخطـيط احلدود ب عدم ا
الــعـراق والــكــويت حــتى تـتـم تـســويـة
مــســألــة تــخــلي الــكــويت لــلـعــراق عن
جزيرتي وربة وبـوبيان لـكي يتسنى له
ؤديـة الى داخـل ا الـتـحـكم الـتام فـي ا
ـقـتـرح في ام قـصـر . ونـاقش ـيـنـاء ا ا
ـسـتـقبل الـسـفيـر اهـمـيـة الكـويت في ا

القريب بالقول:
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  في  17شـباط , 1941اي بعـد خروج
نـوري الــسـعــيـد من الـوزارة ,واسـتالم
طه الـهــاشـمي رئــاسـة الـوزارة ووزارة
اخلــارجــيــة الــعــراقــيــة الــتـي اتــخـذت
ــــــــوقف ذاتـه واجـــــــابـت فـي آذار من ا
الـسـنـة نـفـسـهـا انـهـا تـرى ان تـخطـيط
احلدود يجب ان تسبقه تسوية مسائل
اخرى متعلقة بالكويت . وهكذا وللمرة
الثـانـية لم تـعـترف احلـكومـة الـعراقـية
بــتـــوصـــيـف احلـــدود الــذي نـــســـبـــته
بـريـطـانـيـا الى رسـالـة نـوري الـسـعـيـد
لـعـام  , 1932بل انـهـا لـم تـشـر اطالقـا
الى الـــرســالــة ذاتـــهــا . كــمــا ان وزارة
اخلــارجـيـة الــبـريـطــانـيـة لـم تـصـر في
مــراسالتــهــا الالحــقــة عــلـى مــوضـوع
نـسـوبة الى نـوري الـسعـيد الرسـالـة ا
ـوضـوع بــدون االسـتـنـاد بل نـاقــشت ا
الـيـهـا  ,فـقــد ارسـلت في 29و  31آذار
 1941بـرقـيات حـول حتـكم الـعـراقـي
في مداخل خـور عبـدالله واوضحت ان
من صـالح بـريـطـانـيـا وصالـح الكـويت
االبـقـاء علـى حتكـم الكـويت فـي مداخل
اخلور وعدم فعل مـا من شأنه اضعاف
ركز الهام للـكويت وذلك ألهمية مركز ا

بريطانيا حاليا ومستقبال هناك .
وتـطــرقت الـبــرقـيـات ايــضـا الى زيـارة
توفـيق السـويدي الى لـندن في تـشرين
االول  1938واجـــتـــمـــاعه مـع الـــلــورد
هـالـيفـاكس والـذي قـال عـنه الـعراق ان
هـالـيـفـاكـس وافق في هـذا الـلـقـاء عـلى
تخلي الكـويت للعـراق عن جزيرة وربة
وبوبـيان ,لـكن اخلارجـيـة الـبريـطـانـية
انـكـرت هـذا االمـر بـالـقـول انه ال يـوجد
ولــكن في ســـجالتـــهــا مـــا يـــؤيــد ذلك ,
الوثائق البريطانية التي اطلعنا عليها
تـشــيـر الى ان شـيخ الــكـويت قـد وافق
عـلى تــسـلـيم جـزيـرة بــوبـيـان لـلـعـراق
مقـابل حتـديـد احلدود ,كمـا وافق على
ـدة مـقــتـرح آخـر بـتـأجـيــرهـا لـلـعـراق 

طويلة .
ـراسالت تـؤكد ان الـعراق ان كل هذه ا
لم يحـدد حدودا له مع محـميـة الكويت
مـنـذ تـأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة مـرورا
بــفــتــرة الــعــشــريــنــات والــثالثــيــنــات
واالربعينات من الـقرن العشرين ,وكان
يعتبر جزيرتي وربة وبوبيان جزءا من
اراضـيه الهــمـيـتـهـمـا كــمـنـفـذ بـحـري 

ووافق الكويتيون بشروط .
رأي السعيد باحلدود عام 1956
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عمان

ـية الثانية عام 1945 بعد احلرب العا
بــدأ احلـديـث في االروقـة الــســيـاســيـة
العراقيـة عن مد انبوب لـلنفط العراقي
عــبـر الـكــويت وآخـر لــتـزويــد الـكـويت
ــيـــاه شط الــعــرب واالســـتــفــادة من
ميـناء االحمـدي للـصادرات والواردات
الــعـراقــيـة . اال ان بــريــطـانــيـا ابــلـغت
وكيـلها الـسيـاسي في محـميـة الكويت
عدم تشجـيع شيخ الكـويت على اتخاذ
اي خــطــوة تــربـطـه بـالــعــراق مــراعـاة
لـلمـصـالح السـتـراتيـجـية الـبـريطـانـية
.وعندما الح نوري الـسعيد عام 1956
عــلى ضــرورة تــنــفـيــذ انــبــوب الــنـفط
الـعـراقـي عـبـر الـكــويت بـعـد ان تـوقف
تـصـديــر الـنـفط الـعــراقي عـبـر انـبـوبه
ـار بـسـوريــا خالل الـعـدوان الـثالثي ا
اشــتـــرطت عـــلى مـــصـــر عــام  1956 
بـريــطـانـيــا ان يـعـلن الــعـراق اعـتـرافه
رســـمــيــا بــاحلــدود الـــتي كــان بــرسي
كـوكس قـد رسـمـهـا بـنـفسـه عام 1923
مع الــــكــــويت ,ولم تــــتم االشــــارة الى
ـنـسوبـة الى نوري الـسعـيد الرسـالة ا
لعام  .1932وابلغ الـسفيـر البـريطاني
نـــوري الـــســـعــيـــد ان آل الـــصـــبــاح ال
شروع ما لم يوافقون على تنفيذ هذا ا
يـعــلن الـعـراق تــنـازله عن مــطـالـبه في
الــــكـــويت .ومـع ذلك اســـتــــمـــر نـــوري
د الـسـعـيـد باإلحلـاح عـلى بـريـطـانـيـا 
انبـوب النـفط عـبر الـكويت  وفي لـقاء
ـمثـلي شركـات النـفط اعلن له مع وفد 
نوري السعـيد عدم اعـترافه باي حدود

مع الكويت وقال :
((ان مـــعــاهـــدات بـــريـــطـــانـــيـــا مع آل
الـصــبـاح "  1899و  "1913كـانـت قـد
تمت في وقت ابرامها مع عدد قليل من
الـــشــيــوخ الــذين كــانـت ســلــطــتــهم ال
تـتـجـاوز حــدود قـلـعـة مـديـنـة الـكـويت
ناطق في ـة  في ح ان بقـية ا القد
ـا تعـود للـعـشائـر وان هذه الكـويت ا
العشائر هي عراقية اصال  ,لذلك ليس
كن هناك شيء اسـمه حدود الـكويت 
ان يسـبب نزاعـا. واذا ما عـزمت شركة
( (IPCتــنـفــيـذ انــبـوب الــنـفط فــإنـني
اضـمن عـدم تدخل الـكـويـتـيـ في هذا
االمـر  وانـني مـسـتـعـد لـتـوفـيـر الـقوة
الــعـســكـريــة الـكـافــيـة اذا مــا كـان ذلك
ضروريا حلماية الشركة ومنشآتها)) .
لقد ذهب نوري السـعيد الى ابعد مدى
بــالـقـول ان ســور مـديــنـة الــكـويت هـو
حـدودهم وان الـعـشـائـر خـارج الـسـور

هي عشائر عراقية.
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ان الوثيقـة احلقيقـة لتوصيف احلدود
من قبل حكومة نـوري السعيد هي تلك
الـتي ارسـلـهـا الـسـعـيـد الى احلـكـومـة
ـذكـرة - سري لـلغـاية- البـريـطانـية  
مـرسلـة من الـدائـرة العـربـية في وزارة
اخلـارجـيـة ,حـكــومـة االحتــاد الـعـربي
بــبــغــداد الى الــسـفــارة الــبــريـطــانــيـة
بــــــبـــــــغـــــــداد بـــــــرقم 3023/4/ 7في

1958./6/5
فعندما اعلن عن تـشكيل وقيام االحتاد
الــعــربـي بــ الــعــراق واالردن في 14
شـبـاط  1958اكـد الــسـفـيــر االمـريـكي
ن ان نوري السعيد ببغداد والدمار كا
قــد اخـبـره انه يــفـكــر بـدعــوة الـكـويت
لالنـــــــضــــــمــــــام الـى االحتــــــاد. اال ان
اخلــارجـــيـــة الـــبــريـــطـــانـــيــة وجـــهت
دبـلــومـاسـيـيـهـا ان يــحـسـبـوا حـسـاب
استـمـرار تدفـق النـفط من الـكويت الى
بــريـطــانــيـا وضــرورة احملــافـظــة عـلى

ـــمــلــكــة ودائـع شــيــوخ الــكـــويت في ا
ــتـــحــدة اذا مــا طــرح الــعــراق فــكــرة ا
انضـمام الـكويت الى االحتـاد العربي .
كــمــا وجـهت شــيخ الــكــويت ان يــكـون
حديثه مع الوصي عبداالله عند زيارته
لـلكـويت عـلى حتـس عالقـات الـكويت
مع العراق وال يشـير مطلـقا الى مسالة

انضمام الكويت الى االحتاد العربي.
وعـندمـا اصـبح نـوري السـعـيد رئـيـسا
لوزارة االحتاد العربي وجهت حكومته
مذكـرة في اخلامس من حـزيران 1958
الى السفارة البريطانيـة ببغداد لنقلها
الى احلــكـومـة الــبـريــطـانـيــة في لـنـدن
ـســؤولــة عن شـؤون كــونــهـا اجلــهــة ا
مــحــمــيـة الــكــويت لــدراســتــهـا وابالغ

حكومة االحتاد عن رأيها بشأنها.
ــذكــرة عــرضــا تــاريــخــيـا تــضــمــنـت ا
لــطــبـــيــعــة عالقـــة الــكــويـت بــالــدولــة
ية االولى  العثمانيـة قبل احلرب العا
واكدت انها شكـلت اقليما تـابعا لوالية
البصرة بصفة قائمقامية  وان اتفاقية
 1913ب بريطانيا والدولة العثمانية
اعترفت بشيخ الكويت قـائمقاما فيها .
ـــذكـــرة عـن فـــرض نـــظـــام وحتــــدثت ا
االنـتــداب عـلى الـعــراق دون ان يـشـمل
الكـويت بـسبب هـيـمنـة بريـطـانيـا على
عالقـــــــات وادارة شــــــؤون الـــــــعــــــراق
اخلــــارجـــيـــة االمــــر الـــذي ادى الى ان
يصـبح الـعراق امـام االمر الـواقع وهو
يـرى الـكـويت تــفـصل عـنه . واقـتـرحت
ـذكـرة حلـ . االول ضم الـكـويت الى ا
االحتـــــاد الـــــعـــــربي. امـــــا اذا ارتـــــأت
احلـكـومـة البـريـطـانـيـة ان حتـقـيق امر
ـــكـن في الـــوقت االنـــضـــمـــام غــــيـــر 
احلـــاضـــر فـــان احلل الـــثـــانـي هــو إن
حـــكـــومــة االحتـــاد الــعـــربي (الـــعــراق

واالردن) ستقوم باإلجراء اآلتي :
(( ان حــكــومـــة االحتــاد الــعــربي جتــد
نـفــسـهـا مــضـطـرة ان تـعــلن ان جـمـيع
ـيـاه االقـلـيـمـيـة ـوجـودة فـي ا اجلـزر ا
هي من ضـمن حـدود االحتـاد الـعربي ,
وان خط احلدود يـبدأ من نـقطـة التـقاء
وادي الـعـوجـة بـوادي الـبـاطن ويـتـجه
شـرقـا بـخط مــسـتـقـيم حـتى يـصل الى
اجلهـرة على بـحر خـليج الكـويت .على
فهوم ان حكومة االحتاد ان يكون من ا
العربي تعترف بجميع امتيازات النفط
ـوجـودة وشـروطـهـا احلـالـيـة وفـيـمـا ا
سـتـثـمـرة من قبل ـنـطـقـة ا يـخـتص با
نطقة وما نشأ شركات النفط في هذه ا
عنـهـا من ترتـيـبات مـاليـة بـ مخـتلف
الفـرقاء فـانهـا ستـبقى عـلى حالـها عدا
مـا حتـتـاج الـيه حـكـومـة االحتـاد لـسـد

حاجاتها الضرورية.
وتـــأمل حــكـــومــة االحتــاد الـــعــربي ان
تــتـمــكن احلـكــومـة الــبـريـطــانـيــة بـعـد
ـذكرة ان تـرشـد شيخ دراستـهـا لهـذه ا
الـكـويت الى اخــتـيـار مـا هـو اصـلح له
ذكورين امـامه وبالـسرعة من احللـ ا
مـكـنة . فـاذا ما اخـتـار شيخ الـكويت ا
احلل االول  أي انـضـمـام الـكـويت الى
االحتـاد الـعـربي فال يـبـقى ثـمـة حـاجـة
لبحث موضوع احلدود . اما اذا اختار
احلل الــثـــاني اخلــاص بــاحلــدود فــان
حـكـومــة االحتـاد الـعـربي عــنـدئـذ عـلى
استعـداد لعقـد معاهـدة صداقة وحسن

جوار معه ))
ذكرة  ,هي اول وثيقة عراقية ان هذه ا
تب وصـفا رسمـيا عراقـيا خلط حدود
مـقـتـرح بــ الـكـويت والـعـراق ,وانـهـا
صــــادرة مـن مــــجــــلس وزراء االحتــــاد

العـربي الذي يـترأسه نـوري السـعيد 
ولم يـــأت فـــيــهـــا اي ذكـــر لـــلـــرســـالــة

نسوبة اليه لعام . 1932 ا
ـذكـرة امـا عن مــوقف بـريـطـانــيـا من ا
وتـوصيـف احلدود فـيـهـا فـان هوامش
ـــــــســـــــؤولـــــــ في وزارة وشــــــروح ا
اخلــارجــيــة الــبــريــطــانــيـة قــد اوصت
بــالـطــلب من الــعـراق ســحـبــهـا  ,وفي
حـــالــة الــرفض فــســـتــقــدم احلــكــومــة

البريطانية احتجاجا على ذلك .
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من جـانـبه كـان نـوري الـسـعـيـد مـصرا
علـى ضم الكـويت الى االحتـاد الـعربي
ـــاديــة لــدعـم االحتــاد بـــامـــكـــانــاتــــا ا
خـصـوصـا وان بــريـطـانـيـا طـلـبت من
ـالــيـة ـعــونــة ا الــعــراق ان يـتــحـمـل ا
السنوية التي تقـدمـا بريطانيا لالردن
فـطـلب من الـبريـطـانـيـ مـنح الـكويت
االســـتـــقالل ومـن ثم انـــضـــمــامــــا الى
االحتــاد كـــدولـــة مــســـتـــقــلـــة .وجــرت
مبـاحـثات في بـيـروت مع اميـرالـكويت
عـبـدلـله الــسـالم لم تـات بـنـتـيـجـة  ثم
دعي االمير لزيارة بغداد واجريت معه
لك فـيصل الـثاني مبـاحثـات حـضرــا ا
ـوضوع والوصي عـبـداالله وفاحتـه با
اال ان االميـر اخـبـرهم ان االمر يـحـتاج
مـوافــقـة بـريــطـانـيـا ,وفـوحت الـســفـيـر
البريطـاني  لكن احلكـومة البريـطانية
ا ادى الى حـصول ماطـلت في ذلك  
جــفـاء وتـوتــر في الــعالقـة بــ بـغـداد
ولــنــدن .ومـع ذلك اســتــمــرت ضــغــوط

العراقي عليـم:
(( يقول توفـيق السويـدي ان الضغوط
اســـتـــمــرت الى ان جـــاءني الـــســفـــيــر

البريطاني
يـبـلـغنـي عن موافـقـة حـكـومـته مـبـدأيا
علـى ضم الكـويت الى االحتـاد الـعربي
بـعــد اعالن اسـتـقـاللــا وحـدد يـوم ٢٤
تــمـــوز-يــولـــيــو ١٩٥٨ مـــوعــدا لـــبــدء
فامرت فـورا بتشـكيل جلنة باحـثات  ا
من الــداخـلـيــة والـدفـاع إلعــداد مـذكـرة
مــســـبـة مــدعــمـة بــالــوثـائـق واحلـجج

علومات .)) وا
ويضيف السويدي انه بـينما كان على
ذكـرة في مؤتمـر صحفي وشك اذاعة ا
قـبل سـفـرـم الى لـنـدن  جـاءه الـسـفـيـر
الــبــريــطــاني يـوم ١١ تــمــوز -يــولــيـو
1958 يرجوه وباحلاح تأجيل االعالن
عـن مـــذكـــرة انـــضـــمـــام الـــكـــويت الى
االحتاد الـعربي .وبـعـد ثالثة ايـام فقط
ـلــكي واعــلن الـنــظـام ســقط الــنـظــام ا
فـذـب اجلـمــوري يـوم ١٤ تـمـوز ١٩٥٨ 
االحتــاد الــعـربـي ومـشــروع انــضــمـام

الكويت اليه.
نقـوص للحدود عام 1963 االعتراف ا
واذا مــــا جتــــاوزنــــا مــــرحــــلــــة حــــكم
عـبـدالـكــر قـاسم وسـقـوطه ,فان اول
اجـراء رسـمي لــتـوصـيف احلـدود كـان
عــام  1963عـــنـــدمـــا اعـــتــرف احلـــكم
اجلديد بالكويت دولة مـستقلة بتوقيع
رئيس الـوزراء احمد حـسن البـكر على
مــــحــــضــــر  4تــــشــــرين االول ?1963
واعتـرف كذلك بـاحلدود الـتي رسمـتها
ــنـــســوبـــة الى نــوري رســالــة 1932ا
ذكـرة اخلامس السـعـيد  دون عـلـمه 
من حـزيران 1958التي قـدمت حـكـومة
نــوري الـسـعــيـد وألول مــرة تـوصــيـفـا
للـحدود يخـتلف تـمامـا عمـا نسب اليه

من قبل .
لقـد سجلت الـكويت مـحضر  1963في
تـحدة  ,اال ان احلكـومات التي اال ا

اعــقـبت تــوقـيع احملــضـر لم تــقم بـهـذا
االجراء بسبب اعتراضها على احلدود
نسوبة لنوري وصوفة في الرسالة ا ا
الـسـعـيـد لـعـام  1932وقـد كـان مـوقف
الــــعــــراق واضـــحــــا وصــــريــــحــــا في
مـبـاحـثات  1973مع الـكـويت وهو ان
الـعـراق ال يــعـتـرف بـرسـالـة  1932وال
ــحـــضــر  1963الن جــزيـــرتي وربــة
ـقـابل لـهـمـا تقع وبـوبـيان والـسـاحل ا
ضـمن االراضي الـعـراقـيـة ويجـب على
الكـويت التـخـلي عنـها كـشرط لـتثـبيت
احلــدود. لــكـن احلــكــومــة الــكــويــتــيـة
اســـتــغــلت انــشــغــال الــعــراق بــحــرب
الـشــمـال وبـدأت تــتـوسع في االراضي
ـا سـبب حـادثـة الـصـامـتة الـعـراقـية 
عنـدما اضـطـرت القـوات العـراقيـة يوم
3/2/ 1973الى اعـادة السـيـطـرة على

وجود فيها ركز ا ا
كمـا استـغلت الـكويت انـشغـال العراق
باحلـرب مع ايـران في الثـمـانيـنات من
القرن الـعشرين لـتزيد من تـوسعها في

االراضي العراقية .
وعـــنـــدمـــا احــــتل الـــعــــراق الـــكـــويت
وانــســحب مــنــهــا مــجــبــرا وبــالــقــوة
ـتـحدة الـعـسـكـريـة بـقـيـادة الـواليـات ا
االمريـكـيـة  اصدر مـجـلس االمن ضده
عـدة قـرارات ومـنـهـا الـقرار  687في 3
نـيـسان  1991الـذي طـلب فـيه حتـديـد
احلــدود بـ الــعــراق والـكــويت وفــقـا
ـسـتــنـد الى الـرسـالـة حملـضر  1963ا
ــنـســوبـة الـى نـوري الــسـعــيـد لــعـام ا
. 1932اال ان وزيــر خـارجــيـة الــعـراق
وجه في  23نيـسان  1991مذكـرة الى
ـتـحـدة اكـد فـيـهـا االمـ الـعـام لأل ا
اعتـراضه على حتـديد احلـدود من قبل
اجملــــــــــلـس الن هــــــــــذا االجــــــــــراء من
اخـتــصـاص الـدول  وذكــر ان مـجـلس
االمن لم يــأخـذ بـعـ االعــتـبـار وجـهـة

عروفة لديه وهي : نظر العراق ا
((ان ما ورد بشـان احلدود بـ العراق
ـسماة مـحضر والكويـت في الوثيـقة ا
مـتـفق عــلـيه لـعـام  1963لم يـسـتـكـمل
االجـراءات الـدسـتـوريـة بـتـصـديـقه من
قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة
ـا ابـقى مـسـالـة احلـدود في الـعـراق 
معلقة دون حل ",ولذلك فان اجمللس قد
فرض عـلى الـعراق حـدودا مع الـكويت
غير مشروعة. واستند وزير اخلارجية
الـعــراقي الى الــقـرار 660الـصـادر في
 1990والـذي اكــد عـلـى حل اخلالفـات
عن طريق الـتفاوض  ,وان جتاهل هذا
االمـر يــعـتـبــر فـرض قـرار جــائـر بـحق
الـعـراق وسـابقـة خـطـيـرة لم تـشـهـدها

تحدة.)) اال ا
ـــا ورد اعاله ان تـــرســيم   يـــتـــضح 
احلـــدود بـــ الـــعـــراق والـــكــويـت قــد
اسـتــنـد الى رســالـة واحـدة مــبـهـمـة ال
تــســتــنـــد الى اي تــوقــيع او تــصــديق
ــســؤول الــذي نــســبت رســمي  وان ا
الـيـه الـرسـالــة لم يـعـتــرف في يـوم من
راسالت االيام بها رغم خوضه غمار ا
باحثات مع بريطانيا حول احلدود وا
مع الـكــويت لـثالثـ ســنـة الحـقـة  بل
عــلـى الــعــكس فــانـه قــد ثــبت احلــدود
بــشــكل واضـح ورســمي في مــذكــرة 5
ـوجهـة من ـوجـهـة  1958ا حـزيـران ا
حكـومـة نوري الـسعـيـد الى اخلارجـية
البريـطانية ,والتي يفتـرض ان يستند
الـيهـا مـجـلس االمن .وهـو مـا يجب ان
يــفـــعــلـه الــعـــراق الســتـــرداد حـــقــوقه

سلوبة. ا
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ـاذا لم يـأخـذ مـجـلس االمن بـتـوصـيف نـوري الـسـعـيـد لـلـحـدود في وثـيـقة 5
وجهة الى احلكومة البريطانية ? حزيران  1958 ا

اكدت رسالة نـوري السعـيد لعام  1958 ان خط احلدود يبـدأ من نقطـة التقاء
وادي الـعـوجـة بـوادي الـبـاطـن ويـتـجه شـرقـا بـخط مـســتـقـيم حـتى يـصل الى

اجلهرة على بحر خليج الكويت .

غالف الكتاب

نوري سعيدناجي طالب
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أقــــام جتــــمع فــــنــــانــــو الـــعــــراق حــــفال
سرح العراقي الفنان استذكاريا لعميد ا
قر التجمع الراحل سامي عبد احلميد 
في بــغــداد وبـحــضــور حـشــد كــبــيـر من
زمالئـه وطالبه واصــــدقـــائه ومــــحـــبـــيه
نـاسبـة مرور عـام عـلى رحيـله.وقدم
اجلــلــسـة الــفــنــان مــحـمــد الالمـي قـائال
(رحــيل الـــفــنــان ســامي عـــبــد احلــمــيــد
خـــســارة كـــبــيــرة لـــلــمـــســرح الـــعــراقي
ــثل ومــخــرج والــعــربي فــهــو كــاتب و
شـغل مـنـاصب عـدة مـنـهـا رئـيس احتـاد
سرح سرحـي الـعرب وعضـو جلنـة ا ا
الـــعـــراقي ونـــقـــيب ســـابق لـــلـــفـــنـــانــ
لــلـــعــراقـــيــ  شــارك الـــراحل في افالم
ومسرحيات عدة منـها النخلة واجليران
وبغـداد األزل ب اجلـد والـهزل  إضـافة
إلى مشاركـته في عدة مهـرجانات عـربية
ـثال  ومخـرجـا وله مشـاركات ودوليـة 
في أعـمــال تـلــفـزيـونــيـة أهــمـهـا الــنـسـر
سـرح أخرج ثورة ـدينـة وفي ا وعيون ا
الزجن ومـلحمـة كلـكامش ومن أفالمه في
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لتـطويـر حقل الـعلوم االجـتمـاعية)
.وأشـــــــار  إلـى أنَّ (اخملـــــــرجـــــــات
ــؤتــمــر وخالصــات وتــوصــيــات ا
ســيـــكــون لـــهــا شـــأن في مـــســائل
وقدم ـؤسسات الدولة) ارتباطها 
نــاظم هــدايــا لـلــمــشــاركــ والـتي

 —UÒ³ł bÒL×  ≠œ«bGÐ

اخـــتــتــمـت ااخلــمــيـس في بــغــداد
فعاليات مؤتمر العلوم االجتماعية
واإلنـــســــانــــيــــة - دورة الـــعـالمـــة
الـــراحـل الــدكـــتـــور عـــلـي الــوردي
دة بنـسخته األولى الـذي تواصل 
يـــــومــــ وشـــــارك فـــــيه عـــــدد من
ـي اخملـتص البـاحثـ واألكاد
في عـــالم االجـــتــمـــاع .وأكــد وزيــر
الـثـقـافـة والسـيـاحـة واآلثـار حسن
ــر هـــو مــؤتـــمــر ـــؤ نـــاظم أنَّ  (ا
تأسيـسي سنوي الـهدف األساسي
مـــــنـه إشــــراك وزارة الـــــثـــــقـــــافــــة
ــيـ والـســيـاحــة واآلثــار لألكـاد
والباحث في مـشروع بناء الدولة
الـعـراقيـة).مـضـيفـا خالل حـضوره
ــؤتـمـر أنَّ (لـدى خـتـام فــعـالـيـات ا
الــــعـــراق أقــــســـامــــاً وجـــامــــعـــات
وباحث بعلم االجتماع وايقونات
ـكن عـظــيـمــة مـثـل عـلي الــوردي 
الـرجـوع إلـيـهـا واالسـتـفـادة مـنـها

ـسـؤول نـبـوخـد نـصر الـسـيـنـمـا :من ا
الـفارس واجلبل  نعـطف  واألسوار وا
ونـال الـعـديـد من اجلـوائـز مـنـهـا جـائزة
الــتـتــويج في قــرطــاج ووســام الـثــقــافـة
التـونسي إضـافـة إلى جائـزة اإلبداع من
وزارة الـثـقـافـة وكـتب عـشـرات الـبـحـوث
ــؤلـــفــات اضــافه إلى وله الــعـــديــد من ا

الــتـرجــمــة ). وفي مــفـتــتح اجلــلــسـة 
بـعدها قراءة الفـاحتة عـلى روح الراحل 
قـدم عــازف الــكـمــان ولـيــد غـازي فــرمـان
معزوفات موسيـقية مهداة إلى روح عبد
احلـمـيـد وقـدم الـفنـان كـافي الزم مـقـطع
من مــســرحــيــة (بــغــداد االزل بــ اجلــد

والهزل).
‰UL'« WBM  

وتـــضــمـــنت اجلــلـــســـة شــهـــادات بــحق
الراحل من زمالئه ومحبيه وطلبته منها
ي عـقـيل مـهـدي شـهـادة لـلـفـنـان االكـاد
سـرح وكنا آنذاك قائالً (عشنـا معه في ا
طالب في الكلية كان يعتذر لكل من أساء
إلـيه وكـان يـقـول لـديـنـا مـسـرحـيـ لـكن
اليوجد مسرح وكان يفتخر أن يقدم اسم
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الـذي يـجب االسـتفـادة من مـنـهجه
في الـتـحـلـيالت االجـتـمـاعـيـة عـلى
ا يضع فاهيم احلـديثة و وفق ا
حـــلـــوالً لـــلـــعـــديـــد من الـــظـــواهــر
والسلوكيات).مـوضحا أن (الثقافة
مـسـؤولـيـة مـهـمـة لـبـنـاء اجملـتـمع

حملت نحتاً  للراحل الوردي.
الى ذلك اكد رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكـاظمي خالل كلمته في
ؤتـمر االربعاء ان (أهمية افتتاح ا
ـؤتـمـر وهـو يـحـمل انـعـقـاد هـذا ا
اسم الـعالمة الـكبـير عـلي الوردي

ـــواطن) وفـي تـــنــــمـــيــــة ا
مــشــدداً (في الـــوقت نــفــسه
على أهـمية الـعلوم اإلنـسانية
ودورهـــا الــفـــعــال في نـــهــوض
اجملتمع).مؤكدا أن (العراق يعوّل
ثقفـ وكتّاب الرأي على أبنـائه ا
في نـــشــر الـــسالم ونـــبــذ احلــرب
ـسـتقـبل وكذلك وصـناعـة األمل با
ـواطن التـعويل علـيهم في حث ا
ـــشــــاركـــة الـــواســــعـــة في عـــلـى ا
ـقبـلة; من أجل إدامة االنتـخابات ا
ـقــراطي الـذي تـشـكل الــنـهج الـد

االنتخابات أبرز صوره).
ــؤتــمــر  قــد  وكـــانت فــعــالــيـــات ا
تــضـمــنت جـلــسـاتٍ بــحـثــيـةً طـرح
خـاللــهـــا مـــجــمـــوعـــة من احملــاور
الــعـلــمـيــة واإلنـســانـيــة لـبــاحـثـ
نــاقــشت  أفــكــار وكــتب وعــنــاوين
وبحوث الوردي التي ألستثمارها
واالســتـفـادة مـنـهـا ضـمن مـشـروع
بناء الدولة العراقية ومؤسساتها.

ـسـرح كـان قـائـدا مـتـنـوع وزمالئي في ا
في التقـد واحلديث عن سـامي جعـلنا
نتذكر يوسف العاني وخليل شوقي هذه
األســمــاء إضــاءت حـيــاتــنــا وجــعــلــتــنـا

قادرين على النجاة).
ـــنـــدالوي في وقـــال إلـــفـــنـــان صـــبـــاح ا
شـهـادته (الـتـقـيت به اول مـرة في جلـنـة
االخـتـبـار قـدم لي قـصـاصـة ورق جـريدة
ك انت هـنــاك إشـارة إيـجــابـيـة قـال اقــرأ
فــكــان الــقــبــول. كـان ظــهــرت الــنــتــائج 
يــدرســنــا فن االلــقـاء فـي الــسـنــة األولى
كان يـتـحدث عن ذهبت مـعه إلى الـنـجف
بـشـاعــة احلـروب واسـتــذكـر سالم عـادل
.أخـرج مسـرحـيـة الـصـخرة ومـامـعـقـولة
تـألـيف طه سـالم مـثـلت مـعه ومـجـمـوعة
ـية). وفـي شهـادته قال من طلـبـة االكاد
ـي حـسـ عــلي هـارف الـفــنـان واألكـاد
قائال (شـهادة من تـلمـيذ إلى اسـتاذه لم
ـا أحـبـبته أصـدق أن سامي قـد مـات طـا
أشـرف عـلى كـان يـذكـر اسـمـه بال ألـقـاب
ـاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه عـمـلت شـهـادة ا
معه بالـتدريس  مسـاعد استـاذ ومساعد

الــفـــنــان عـــلى اسم اســـتــاذه مـــؤكــدا ان
ـســرح جـامــعـة لــلـشــعـوب ). وشــهـادة ا
اخرى من الـفـنان عـزيـز خيـون الـذي قال
(نـفـتـقـده بـشـدة بـفـضـله مـسـكـنـا مـنـصة
اجلمال كنا جنري باجتاه حلم يضئ لنا
نـحن شـهـود اآلن عــلى هـذا اخلـراب كـنـا
زاهدين امال بـعراق يـشـبهـنا كـما قـرأناه
لن نــــغـــادره هـــذه لــــيـــست بــــطـــولـــة بل
خيار.احلـديث عن سامي اليـكفي في أيام
احلـــصـــار بـــقي ذلـك احلـــلم يـــقـــول انت
محـاصـروتريـد أن حتلق فـكـان في ذهني
كـيف أوصل مـشـكــلـة بـلـدي إلى الـعـالم 

الرحمة للحي سامي عبد احلميد).
وشهادة أخرى من الـفنانـة عواطف نعيم
قــائــلــة (حتـيــة وسالم إلـى مــسـرح الــفن
احلـديـث وإلى كـلــيـة الــفــنـون اجلــمـيــلـة
ـســرح شــكـرا انــا اشــتـاق له لــعـشــاق ا
الاذهب إلى كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيلـة لـكي
الارى مـكـانــهم رجـا?ت مـســرح وبـنـاء 
سامي عـبد احلـميـد من هؤ?ء الكـبار في
الدراسات العليا كنت ألقاه قبلي يصحو
ــســرح هــو مـن جــعــلــني أحب ا مــبــكــرا

اعز واشاد مخرج في مسرحية جزيرة ا
بــــعـــــمــــلي تــــواصــــلـت مــــعه حـــــتى في
ـستـشـفى كـان يـفـرح عنـدمـا يـرانـا كان ا
يــقـــرأ رســـالــة دكـــتــوراه رغم مـــرضه لم
يتـقاعـد ابدا ظل يـكتب ومـثل مع اخملرج
كـر خـنـجـر رغم عـمـره الـتـسـعـ .كـان

سرحي أبناءه ). يؤمن ان كل ا
الى ذلك نظمت نقابة الفـنان العراقي
على قاعة الـنقابـة جلسة تـابينيـة الفنان
الـراحل حــمـزة ثــامـر الــعـلي  بــحـضـور
نقـيب الـفـنانـ جـبار جـودي وأمـ سر
النـقـابـة الفـنـان فـاضل وتوت وبـحـضور
ضـيــوف من مــحـبـي واصـدقــاء وعـائــلـة
الفـنـان الـراحل.  في بـداية اجلـلـسـة قدم
مـديـر اجلــلـسـة الـفــنـان جـبــار مـحـيـبس
الـسـيـرة الـذاتـيـة لــلـعـلي وبـ مـعـانـاته
واهــتـــمــامـــاته وعــطـــائه. كــمـــا شــهــدت
اجللسـة التـأبيـنية كـلمـات وشهادات من
محبيه وعائلته شارك فيها الفنان ضياء
ـسـرحـية الديـن سامي رئـيس الـشـعـبة ا
في الـــنــقــابـــة والــفــنـــان ســعـــد عــريــبي

وشقيقاته واخرون.
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{ اســــطــــنــــبـــول  –وكــــاالت - نــــشـــرت
اإلعالمـيـة اإليـطالـيـة ديـلـيتـا لـيـوتـا صورة
جـديدة عبر صفحتها اخلاصة على موقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي لـفـتت فـيـهـا أنـظار
مـتـابـعـيـهـا بـجـمـالـهـا وإطاللـتـهـا. وإعـتـبر
ــتـابــعـون أن الــصــورة كـانـت كـرد بــعـد ا
تـأكيـد إنفـصالـها عن الـنجم الـتركي جان
ـثـلـة أخـرى يـامـان وظــهـوره إلى جـانب 
تـدعى موران أتيـاس تكبره بـ  9 سـنوات.
وأبـدت لـيــوتـا إسـتـمــتـاعـهــا بـلـيــلـتـهـا من
إحـدى اإلحـتفـاالت بـفـستـان أسـود صيق
ومـثـيـر. وكانـت  قد أثـارت ضـجـة مـؤخراً
بـصورة نـشرتهـا عبـر صفحـتهـا اخلاصة
عـلى مـوقع التـواصل اإلجـتمـاعي ظـهرت
ــــــهــــــامــــــهـــــا فـــــيــــــهــــــا وهـي تــــــقــــــوم 
الـصحافـية.وظهرت لـيوتا بـفستـان قصير
وهي جـالسـة وحاملـة ميـكروفـوناً وتركت
شـعرهـا مـنسـدالً على كـتـفيـها بـتـسريـحة
مـجعـدة.وتعـرضت لـلكـثيـر من اإلنتـقادات
البس مثيـرة أثناء خـصوصا بـظهورهـا 

عملها.

ÍeG « bOLŠ

االمـــ الــعـــام جملـــلس الـــوزراء الـــعـــراقي نـــال شـــهــادة
الـدكـتــوراه بـدرجــة امـتـيــاز من كـلــيـة الــعالقـات الــدولـيـة
ـوسـومـة بـاجلـامـعــة االسالمـيـة الــلـبـنـانــيـة عن رسـالــته ا
(دراسـة في الـعالقـات الـروسـيـة الـسـورية فـي ظل االزمة

السورية الراهنة).

q U  r¼U  …uH

قـيم في االردن  يوقع بـعد غـد االثن البـاحث العـراقي ا
كتـابه اجلديد (من ذاكـرة االيام واالزمان) بـحفل يقام في

قاعة االورفلي للفنون بعمان.

 wzUD « 5 (« b³Ž

نتـدى العـراقي في بريطـانيا ي الـعراقي ضيـفه ا االكاد
مــؤخـرا في نـدوة بـعـنـوان (إشـكـاالت الـهـويـة الـعـراقـيـة)

قدمها الكاتب واإلعالمي زهير اجلزائري.

wðUŽU « œ«uł włU½ bFÝ

ـي والــنـــاشـط الــعـــراقي االكــاد
ـــقــيم فـي عــمــان يـــنــوي اعــادة ا
اطالق جـــــائـــــزة والـــــده (نـــــاجي
جـواد) في مـجـال ادب الرحالت
ويـــجــري حـــالــيـــا اتـــصــاالت مع

وزارة الثقافة بهذا الشأن.
 ‰öł dÝU¹

ـصري عـبد ـصـري يجـسد شـخـصيـة الرئـيس ا ـمثل ا ا
الـفـتـاح السـيـسي في مـسلـسل  (االخـتـيار 3) والـذي من
ــقـرر عـرضه في شـهـر رمـضـان  2022 خملـرجه  بـيـتـر ا

ميمي.
Í—u½ dHE   U¹¬

الـنـاطـقـة بـاسم حتــالف الـنـصـر يـضـيــفـهـا مـركـز الـبـيـان
ـرشـحـ لـلــدراسـات والـتـخــطـيط ضـمن مــجـمـوعــة من ا
بندوة تـقام اليوم السبت في بغداد بالشراكة مع مؤسسة
ـــانــيـــة بـــعـــنــوان (االنـــتـــخـــابــات فــريـــدريش أيـــبـــرت اال

.( النيابية:دعوات التغيير وهواجس احملافظ
 dFA « uÐ√ bM¼

ـلـكي في ـركـز الـثقـافي ا يـة االردنـيـة ضـيـفـهـا ا االكـاد
حواريـة بـعـنـوان (نـحو مـنـهـجـية جـديـدة في كـتـابـة تاريخ

ئوية الثانية). االردن في ا
 Ê«“U  ÊU½bŽ

الـكـاتب االردني احـتفل فـي مركـز إربـد الـثقـافي بـتـوقيع
وإشـهـار مجـمـوعـته الـقصـصـيـة (سـراديب بـقلم من دم)

والذي نظمته مبادرة (أربد تقرأ).

qLFÐ 5½UM  nKJ¹ wLþUJ «

≤μ w−OKš W uD³  WOMſ√
والــتي ســـتــقــام فـي مــديــنـــة الــبــصــرة
الـفيـحاء  ونـحن نعـمل على قـدم وساق
ونـسـابق الـزمن من اجل اجنـاز االغـنـية

في وقتها احملدد).
مــؤكــدا أن (األغــنــيــة من كــلــمــات فــالح
حـــســـون الـــدراجي واحلـــان عـــلـي بــدر
وغــنــاء مـحــمــد عـبــد اجلــبـار و حــسـام

الرسام واشراف عمر البدري).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كـلف رئيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي
فـنـانـ لـعمـل اغنـيـة خلـلـيجي  25 هـما
حــسـام الــرسـام ومــحــمـد عــبـد اجلــبـار
.وقـــــال  الــــرســــام فـي صــــفــــحـــــته في
(انــسـتــغـرام): (تــشـرفــنـا بــلـقــاء رئـيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بعد إن كُلفنا
بعمل أغنية رياضية لبطولة خليجي 25

Î«dB  w³Mð Êu²KO¼

UNÐöJ األغـــاني والــــنـــاشـــطـــة في مـــجـــال
الــسالم يـوكــو أونـو حـيــاته.وقـال
إنه (يعتقـد أن الفرقة كان لـها تأثير

إيجابي على شباب الستينيات).
ـــقـــابالت يـــتـــذكـــر لـــيـــنــون وفي ا
ـيالد عـنـدمـا ذكـريـات أحـد أعـيـاد ا
ــعــجـنــات لــيــجـد داخل بـدأ بــأكل ا
حـشوتـهـا هديـة الـعيـد والـتي كانت
عــــبــــارة عن آلـــــة هــــارمــــونــــيــــكــــا
مـوسـيقـيـة.وقـال (كـانت تـلك واحدة
من أعـــــظم حلـــــظــــات احلــــيــــاة إذ
حــصــلت عــلـى أول هــارمــونــيــكــا).
كونة ة وا وحتتوي األشرطة القد
ـقـابالت من  12بـكــرة عـلى كل مـن ا
ونتاج إضافة األصلية قبل وبعد ا
إلى مـوسيـقى الـبيـتلـز ونـصوصـها

التفصيلية.
ولـم يُــعــثـر عــلـى هــذه األشــرطـة إال
مـؤخـراً من قبـل عائـلـة زيـلـيغ الذي

ــقــرر أن { لــنـدن  –وكــاالت - من ا
تــعـرض أشــرطــة تــســجــيـل حتـوي
مقابالت لم يسمع بها أحد من قبل
وسيقية جون لنجم فرقة البيـتلز ا
ـــزاد.تــعــود لــيـــنــون لـــلــبـــيع في ا
التـسجـيالت للـصحـافي ك زيـليغ
ومـدتـها  91 دقـيـقـة يـتـحـدث فـيـهـا
لـيـنون وزوجـته الـفنـانـة الـيابـانـية
يـوكــو أونـو وقـد ســجـلت في ثالث
منـاسبـات منـفصـلة خالل عام 1969
وأوائل عــــام 1970. ويُــــعــــتــــقـــد أن
قابالت خمس دقائق فقط من هذه ا
بُــثت في أواخـــر الــثــمــانــيــنــيــات.
وسيقار غني وا ويتحدث لينـون ا
وكاتب األغـاني والـناشط في مـجال
الـــــسالم أيــــضـــــاً عن تــــأثـــــيــــراته
وسـيقـية ومـستـقبل فـرقة الـبيـتلز ا
وكــــيف غــــيــــرت زوجــــته فــــنــــانـــة
غـنية وكـاتبة تعـددة وا الوسـائط ا

{ لـوس اجنــلــوس - وكـاالت  –بـنـت جنـمــة تــلـفــزيــون الـواقع
وامـراة االعمـال بـاريس هـيلـتـون  قصـرا لـتسـكن فـيه كالبـها
ية حوالي  350 ألف دوالر وقد دفـعت حسب الصحف الـعا
كن الي شخص ان للـحصول علـيه.القصـر ليس صغـيرا و
يدخل اليه اال انها خصصته حليواناتها االليفة لكي تستطيع
االرتياح بـعيدا عـنها.يـذكر ان ثروة بـاريس هيلـتون تفوق الـ
 300 مــلــيــون دوالر أمــريــكي فــهـي الــوريــثــة الــوحــيـدة
لـشـركـات وفـنـادق هـيـلــتـون. الى ذلك أنـتـشـرت عـلى
مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي صورة لـنجـمة تـلفـزيون
الـواقع كـورتـني كارداشـيـان وعارضـة األزيـاء ميـغان
فوكس وهمـا تقبالن حبيبهما بطريقة حميمة جدا في
كــوالـيس حـفل (مــيت كـاال) بـطـريـقــة وصـفـهـمـا رواد
مواقع التـواصل مقـززة للغـاية اذ اسـتخدم الـثنـائيان
لسـانـهم بـطريـقـة واضـحة لـلـجمـهـور. واعـتبـر كـثر ان
كـورتـني ومـيــغـان عـلـيـهـمـا الـتـصـرف بـحـذر اكـبـر في
ــراهــقـات ــنـاســبــات الــكــبــيــرة وعـدم الــتــصــرف كــا ا
خــصــوصــا ان لــديــهــمــا أوالد يــشــاهــدونــهــمــا ويـرون

ثيرة للجدل. تصرفاتهما ا

تــــوفي عــــام  1990. وقــــد بُث جــــزء
صغير من التسجيالت على الراديو
في أمـريــكــا عــبـر بــرنــامج أشــرطـة
لـــيــــنـــون الـــضـــائــــعـــة في أواخـــر
الثمانينيـات ولكن يُعتقد أن اجلزء
ـقـابـالت لم يُـسـمع من الـبــاقي من ا
قبل. وقال بول فيـرويذر الذي يعمل
في مــزادات أومـيــغـا إن( األشــرطـة
تــضــاف إلى قــصـــة جــون لــيــنــون
ووصفهـا بأنهـا ال تقدر بـثمن).وقال
إن(مـعـجـبي فـرقـة الـبــيـتـلـز الـفـنـيـة
ســيــصــابـــون بــالــدهــشــة لــســمــاع
ـواضــيع اخملـتـلـفــة الـتي حتـدثـوا ا
ا لم يُسمع عنه أنه عنها أشياء ر
حتــدث عــنـــهــا من قــبـل).وســتــبــاع
ــزاد الــعـــلــني في 28 األشــرطــة بـــا
ـتوقع بـيعـها أيلـول اجلاري ومن ا
ــبـلـغ يـتــراوح بـ  20 و  30 ألف

جنيه إسترليني.

ـكنك أن تفعل ثق في احمليطـ بك بشكل كـبير فلن 
كل شيء بنفسك. 

qL(«

تطلبات هناك  حتتاج لـوقت إضافي في تلبية بعض ا
فرصة لالرتباط العاطفي. 

Ê«eO*«

قـد جتـد الـعـون الالزم في قـريب مـنك يـسـاعدك عـلى
إجناز مهام حاسمة.
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حتصل عـلى مساحة اكبر من الدعم في أعمالك. يوم
السعد الثالثاء.

»dIF «

عــلــيك ضــبـط أعـصــابـك وتــرك الـدخــول فـي جـدل أو
شراكة مالية .

¡«“u'«

قـد تـنـكشف عالقـة عـاطـفيـة تـبـلورت خـلف الـكـواليس
فحذار من اإلهمال .
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وقت مـهم جدا لـتـحقـيق اجنـاز مع احلذر فـقـد تنـقلب
األمور سلبا .

ÊUÞd «

تتسع فـرص تلقيك اتصاالت خارجية او القيام بسفر
لدعم تطلعاتكم .

Íb'«

 تـنـتــقل إلى جـو ايـجــابي مع شـعـور عــاطـفي يـدفـعك
بادرة شخصية . للقيام 

bÝô«

ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 

Ë«b «

ــقـربـ مــنك عـلــيك عـدم اسـتــعـجـال حتـتــاج لـدعم ا
النتائج.رقم احلظ.9

¡«—cF «

تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9مـربـعـات كـبـيـرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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الكلـمة مقلـوبة اشبه ماتكـون بهذيانات مـحموم او كابـوس ظهيرة قائـضة  ! كما فعل
نـزارقـبـاني ذات ليـله فـدون احالمه  :  (أيْـقَظَـتْـني بلـقـيسُ في زُرْقـةِ الفـجْـر وغَنَّتْ من
الـعـراقِ مَـقَامـا .. أرْسَـلَتْ شَـعْـرَها كـنَـهْـر (دِيَـالى) أرأيُـتمْ شَعْـراً يـقـولُ كَالَمـا)?! وانا
ا تـوقظني زوجتي ا يحـصل هذا في الهـزيع االخير من الـليل ..ر الاحلم .. لـكن ر
بعـد أن  نال (خـيي) جورج حـقيـبة االعالم في حـكومـة ميقـاتي ! وانا لـم التق جورج
ابدا ولم اقـردح مـعه ..رغم اني لوقـدمت من سـيربح الـتـرليـون ( بالـديـنار الـعراقي )
ـسـابـقات فـسـوف ( اجنح غـصـ عـلى روس الـعـدا ) فقـد كـنت وراء اغـلب بـرامج ا
اعدادا وعـلى مدى سن واستطـيع ان اعطي اي مقدمة تظـهر على الشاشة شالالت
ـا التـسـتـطـيع حـلـهـا نـيـلـلي وال شـريـهـان وفـطـوطة دون من احلـزورات والـفـزورات 

. مع
 ماعـلينـا .كيفت ; فـرحت ; صفقت جلـورج وهو يؤدي الـيم الـدستورية  وهـو يثبت
عـلى سـؤال : هل انت قادر عـلى رفع مـستـوى الـليـرة الـلبـنانـيـة التي التـضـاهيـها اال

الليرة التركية ?
 ثـمــة من ســأل بــلــؤم وخــبث وطــيب ورطب : يــومن الك .. شــراح تــســوي ?!  ولــقـد
سـرحت وتخيلت ان اكون كـما  الخينا جورج  –نـرجو له طيب االقامـة على الكرسي
; وهـو حـتمـا يـحفظ كـمـوراني قـصار الـسـور وطوالـهـا وفي مـطلـعـها آيـة الـكرسي ..
ـستـشارين وفق ابـراجهم بـ اجلدي واحلـمل . والذي تخـيلت إني سـأختـار فريق ا
ـالمـة (أنـا عـبد من مـواصـفـتـهم إن احـدهم يـنـفـذ واليـنـاقش ويـقـول دومـا في حـال ا
مـأمــور ) وشـعــاره ابــدا : رغـبــات اآلمـر أوامــر .. وان اوكــلت الـيه ان يــحــافظ عـلى
ـسـافة الـذكـيـة بـ فحل الـنـمل وطن الـعسـل   لقـال لك سـمـعا وطـاعـة .... سـأكمل ا
النص بـعد اغط في قيلـولة حذر منـها الشاعـر : أال إن نومات الضـحى تورث الفتى
أال إن ب الـظهـر والعـصـر نومـة  حتاكي ألصـحاب خبـاال ونومـات العـصـور جنـون

العقول فنون.
اكـرون الرشيق  –تـخيـلت إني سارعى حفل  وانـا البس االزرق الرسمي  –تـيمنـا 
تدش مسرح اطيح به ; ويكون صعودي ونزولي بأمان حتى الاكون عرضة الرتفاع
ـشـاهـدة الى ارقـام فـلــكـيـة اذا مـا زلت بي الـقـدم .. امـا زالت الـلـسـان فـقـد نـسـبـة ا
يتربص بـي الرئيس  احـمد الـبشيـر وهو بـزي عسكـري متـأبطا عـصا الـتبخـتر  وهو
نتجة مكررة .. هذا بصل الكرسي ..والذي العسل بعده .. ثم وسقة  يعـيد الزلة 
ـتـنـبي ) في كل اجـازة سنـويـة في الـشـهر ـفـضل (ا إني سوف اروح الـى شارعي ا
كنـني لبس بدلـتي الزرقـاء مباشـرة على الهـواء .. لكني الاعـتقد إن العـاشر بحـيث 
احدا سوف (يطق)معي سيلفي كما كنت اتمتع بدرجة مواطن من الدرجة الثالثة ..
 سوف امـر على اخلشـالي صاحب مقهى الـشابنـدر وسوف اجد إنه وضع صورتي
ال عـبـود الـكرخي وحـبـزبـوز .. لكـني سـوف الـعن ألن اتـبـاعي سوف يـقـطـعون بـ ا
الــشـارع عــنــد جـامع احلــيــدرخـانه  حــتى ســاعـة الــقــشـله ويــنــقـطع رزق اصــحـاب
البـسطيـات فال يبـعيـون نسـخة من كتـاب فن الالمبالة او نـظريـة الفـستق او مـؤلفات

علي الوردي !
انا الاحـلم لكـني اتمـتع بزيـارة مجـهولـ في ليـال كابوسـية .. ثم إنـي اتعشـى باكرا
غترب القـادم من االسكا القطبية واتمـشى .نباتي متقشف ; الله اليجـازي صديقي ا
دمي والذي الزمني  ان اخالف و(ازاغل ) على الذي يـحب الباجة على ايقاع مقام ا
 عاداتي الـغذائية ..وهـو يرمي بالـشوكة والسـك ويأكل بـكلتا يـديه الشمـال واليم

.... وانا احلم إني قد اديت أمام دولته  القسم واليم ..
 ايقـظتني بلقيس في زرقة الليل وانا اهذي وسقتني قارورة من
مـاء دجـلـة ارتـشف مـنـهـا كل لـيـلـة (بـقـا ) قـبل الـنـوم ... يـاه ما
ـواطن انور اجمل ان يـكـون مثـلي مواطـنا فـقط  مثل صـديقي ا

احلمداني !
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طربة اليمنية بلقيس فيديو كليب طـرحت ا
ألغـنـيـتـهـا اجلـديـدة والـتي حتـمل عـنـوان
(جـنوب الدرب) عبـر قناتهـا على يوتيوب
وحـصدت آالف اللمشاهدات بعد ساعات
قـليلة من عرضها. األغنية من ضمن ألوم
(حـالـة جـديدة) من كـلـمـات وأحلـان تركي
الــشـــريـف وتـــوزيع مـــحـــمـــد ســـلـــطــان.
والـــفـــيـــديـــو كـــلـــيب من إخـــراج اخملـــرج
الـســعــودي سـلــطـان الــعــبـدالــله مــحـسن
وظـهــرت فـيه بــالـزي الـتــقـلـيــدي الـبـدوي.
وكـانت قــد روجت بـلـقــيس إلطالق أغـنـيـة
(جـنوب الدرب) بنشر مقطع فيديو ظهرت
به بـلـبـاس بـدوي. وأثـار الـفـيـديـو حـمـاس
اجلـمهور وتفاعلوا مع الـفيديو بنشره في

صفحاتهم.

باريس
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جـميع الـذين خـاضوا االنـتخـابات الـسابـقة
تعددة  بدوراتها ا

 في الـعـراق وجدنـاهم يـوقـعـون الـيـوم على
مــا  االصــطالح عــلـــيه مــدونــة الــســلــوك
االنتـخابي للتعهد بـااللتزام بكل ما يضمن
جنــاح االنــتـخــابــات واحـتــرام مـعــطــيـاتــهـا
ـية جلسة بعوثة األ ومخرجاتهـا. ورعت ا
الـتوقيع. ال ندري ما هو اجلـديد الذي تغير
ــوقـعـ الــيـوم عن ســلـوكـهم في بــسـلـوك ا
خالل ثمـاني عشرة سـنة جحـيميـة ماضية.
لم يــخـبـر الــعـراقـيــ أحـد بـنــوع الـتـغــيـيـر
احلــاصل. انــهـا امــنــيــات بــإصالح احلـال
والـــنــزوع نــحـــو الــوطــنـــيــة بــدل احلـــزبــيــة
والـطـائـفــيـة ولـيس هـنـاك ضـمـان لـتـحـقـيق
االمـــنـــيـــات. حـــتـى االسم الـــذي أطـــلـــقـــوه
ـدونة- ال داللـة الـزاميـة فـيه فـهو اقل من ا
ــــا يـــقـــال في مـــدونـــات وثــــيـــقـــة واشـــبه 
شـخـصـيـة وانـتــخـابـيـة لـكن جـرى الـتـوافق
ـشـهد عـلى صـياغـة مـشـتـركـة لـها لـيـبـدو ا
ــشـتت مـنـضـبـطــًا امـام الـضـيف الـدولي. ا
ــــكن تــــوقع أن لــــكن فـي الـــوقـت ذاته ال 
ّـا أنتـجه اللـقاء تـكون هـناك فـعـاليـة أكبـر 
دائري الشكل في قصر بغداد اجلمهوري
ـشهـد أقـطـاباً ذلك أنَّ هـنـاك في خـلفـيـات ا
ســيـاسـيــة تـتـحــ الـفــرصـة خلـلط األوراق
ـتـوقـعـة ال تـلـبي حـاجـات ـعـطـيــات ا كـون ا
ـســار األعـوج الـذي اعـتـادوا الــسـيـر فـيه ا

سنة بعد سنة.  
ــدونــة هـي نــوع من كالم الـــتــرضــيــة أو ا
كالم اســقــاط الـفــرض قــبل ان يــقع خــلط
أوراق مـتـوقع وتـعـلو صـيـحـات االتـهـامات.
اجلو ليس مـشحـوناً بالـضغـائن السيـاسية
االنـتـخـابـيـة فـقط بل هـنـاك تـقـرحـات وبـقع
مـوبـوءة يخـشى أن تـتسع لـتـكون اكـبر من

ساحات التي فيها أمل ما .  ا
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